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Sammanfattning 
 

Problematiken kring insiders och deras fördel genom sitt informationsövertag har varit 

ett flitigt diskuterat ämne sedan handeln med finansiella instrument påbörjades. Tidigare 

studier om insiders agerande och avkastning talar för att de uppnår en överavkastning i 

förhållande till sitt jämförelseindex. Studieobjekten i tidigare forskning inom ämnet har 

uteslutande behandlat de primära insynspersonerna, det vill säga ledningen och styrelsen 

i bolaget, alternativt samtliga insynsregistrerade personer i företaget. Denna studie ämnar 

däremot undersöka hur närstående till insiders, så kallade sekundära insiders, handlar och 

huruvida de överavkastar marknaden. Närståendekategorin delas in i fyra 

underkategorier: Barn, Make/Maka, Anhörig och Sambo. Utifrån problembakgrunden 

formulerades följande frågeställning:  

 

– Hur ser aktiehandeln ut hos närstående till insiders i det egna bolaget och vilken 

avkastning presterar de jämfört med marknadsindex? 

 

Studien utgår från teorier om marknadens beteende och dess effektivitet, samt hur och 

varför investerare väljer att köpa eller sälja en aktie. Exempel på dessa skäl kan vara 

skattemässiga, diversifieringsmässiga och personliga preferenser. Anledningarna till att 

investerare väljer att handla en viss aktie kan även appliceras på insiders och varför de 

köper och säljer aktier i insiderbolaget.  

 

Inom varje kategori slumpades 15 köp- respektive säljtransaktioner fram, utförda mellan 

2006-04-01 och 2015-04-01, i bolag som för närvarande är noterade på 

Stockholmsbörsens Small-, Mid-, och Large Cap-listor. En kvantitativ forskningsmetod 

användes i form av en eventstudie. Med hjälp av en justerad marknadsmodell beräknades 

eventuell överavkastning i jämförelse med jämförelseindexet OMXSPI med en horisont 

på 20, 60 samt 240 handelsdagar. Vid en försäljning antas en noll-avkastning fram till 

respektive tidsperiod medan för köp beräknas eventuell överavkastning i skillnaden 

mellan aktien och jämförelseindexet. För att kunna dra slutsatser om observerad data 

genomfördes sedan statistiska test på respektive kategori och för gruppen närstående som 

helhet samt för köp respektive sälj var för sig. 

 

Resultatet från studien indikerar att köptransaktionerna genererar en överavkastning mot 

index medan sälj snarare tyder på en underavkastning. Indikationerna på 

överavkastningen kunde däremot inte säkerställas genom statistisk signifikans. Studiens 

slutsats blir således att det inte kan uteslutas att närstående till insynspersoner 

överavkastar marknaden genom sina köp, men att inga statistiskt fastställda slutsatser kan 

dras utifrån det studerade materialet. 
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1. Inledning 

Detta kapitel kommer inledningsvis att innehålla en problembakgrund där det redogörs 

för det aktuella ämnesområdet samt det identifierade teoretiska gapet. Vidare kommer 

problembakgrunden att leda vidare till en problemformulering och ett syfte. Som 

avslutning på kapitlet finns studiens avgränsningar och begränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

“Allmänhetens syn på insiderhandel påminner om bedrägeri…” så inleds en artikel i 

Svenska Dagbladet (2010) som behandlar de finansiella marknadernas effektivitet och 

huruvida insiders kan göra marknaden mer effektiv genom att köpa och sälja aktier i 

insiderbolaget. Med insiderbolag menas det företag som den aktuella personen genom sin 

befattning eller av andra anledningar har en insynsställning i. Författaren poängterar att 

allmänhetens skepsis är befogad, inte minst efter de friande domarna i såväl Cevian- som 

Nordeamännen (SvD, 2010). Författaren (SvD, 2010) argumenterar vidare för att 

insynspersoner, genom att handla i den egna aktien, bidrar till en ökad effektivitet på 

marknaden och på så sätt skapar en effektivare resursallokering för riskvilligt kapital i 

samhället.  

 

Enligt finansinspektionen (2016a) definieras en insynsperson som “en person som genom 

sin ställning i bolaget anses ha särskilt goda förutsättningar få tillgång till förtrolig 

information om bolaget (insiderinformation)”. Finansinspektionen (2009) delar upp 

insiders i två grupper, primära och sekundära. De primära individer är de som erhåller 

insiderinformation genom sin anställning, befattning, särskilt uppdrag eller större 

innehavare (Finansinspektionen, 2016a). Sekundära insiders är alla de som får 

information som inte är allmänt känd eller som de inte borde fått tillgång till. Hit hör även 

närstående till de primära insynspersonerna, som Barn, Make/Maka, Anhörig och Sambo 

(Finansinspektionen, 2016a). Med Anhörig menas andra närstående än tidigare nämnda 

kategorier som haft ett gemensamt hushåll med insynspersonen under minst ett år 

(Finansinspektionen, 2016b). Exempel på Anhöriga är föräldrar, styvbarn och svåger till 

en insynsperson. 

 

Insiders är skyldiga att rappotera sitt handlande i det egna bolaget till Finansinspektionen 

inom 5 arbetsdagar efter att transaktionen ägt rum (Finansinspektionen, 2016c). Utöver 

en insiders personliga affärer ska även närstående till insynsbetecknade personers affärer 

rapporteras och dokumenteras hos myndigheten (Finansinspektionen, 2016c). I lagen 

definieras insiderinformation som “ information om en icke offentliggjord eller inte 

allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella 

instrument” (SFS 2005:377). Straffet för att utnyttja insiderinformation för egen räkning 

sträcker sig från böter, vid ringa fall, till fängelse i upp till fyra år (SFS 2005:377). Pettit 

& Venkatesh (1995, s. 102) fann statistiskt signifikanta resultat som indikerar att 

insynsbetecknade personer faktiskt handlar på privat information och därigenom 

överpresterar marknaden. Vidare fann de bevis på att insynspersoner inte handlar när de 

inte innehar överlägsen information (Pettit & Venkatesh, 1995, 102). Att insiders 

överavkastar marknaden har flera studier visat (Pettit & Venkatesh, 1995; Finnerty, 1976; 

Jeng et al., 2003). Närstående till insynsregistrerade personer har däremot inte granskats 

i ett forskningsammanhang tidigare, vilket denna studie ämnar undersöka. 
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I Sverige bedrivs värdepappershandel på fler än tio olika marknadsplatser, där 

Stockholmsbörsen är den överlägset största i såväl omsättning som i antal noterade 

företag (Nasdaq, 2016a). Syftet med en marknadsplats är att företag genom att notera sig 

får tillgång till riskkapital, och eventuell framtida finansiering för företaget, samt att 

fördela resurser effektivt i samhället (Nasdaq, 2016b).  

 

Att aktiemarknaden uppträder mer eller mindre effektivt är den generella uppfattningen 

bland investerare och forskare. Hur pass effektiv marknaden verkligen är har dock länge 

varit ett hett debattämne bland världens ekonomer. Enligt Fama (1970, s. 387) är 

aktiemarknaden att betrakta som effektiv, så länge ett antal kriterier är uppfyllda; en 

frånvaro av transaktionskostnader, fri konkurrens i form av rationella och 

resultatmaximerande investerare samt att ny information sprids omedelbart. Detta kom 

att kallas den effektiva marknadshypotesen, hädanefter benämnt EMH. Med marknadens 

effektivitet menas att all information, såväl publik som privat, tillfullo reflekteras i 

aktiekursen, och därmed kan ingen riskjusterad överavkastning uppnås mot  marknaden i 

stort.   

 

Lo (2004) vidareutvecklade Famas teorier om marknadens uppträdande i den allt mer 

populära adaptiva marknadshypotesen, hädanefter kallad AMH. AMH är en 

vidareutveckling av EMH som menar att marknadens effektivitet kan variera över tiden, 

och behöver inte vara definierad till en av de tre olika nivåerna, vilket Famas forskning 

tidigare hävdat. I AMH finns dessutom möjlighet till arbitrage, vilket innebär att riskfria 

möjligheter till avkastning uppstår slumpmässigt och därmed kan en abnormal avkastning 

erhållas. För att få en uppfattning om marknadens avkastning i sin helhet finns ett antal 

olika aktieindex som mäter respektive underliggande aktiers utveckling. I Sverige talas 

det vanligen om OMXSPI, vilket står för OMX Stockholm Price Index, som är en 

sammanvägning av samtliga noterade aktier på Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2016c). 

 

1.2 Forskningsgap 
Det finns tidigare forskning som har undersökt huruvida insiderpersoner genom sin 

aktiehandel har genererat en överavkastning i jämförelse med marknaden (Finnerty, 

1976). Det finns även tidigare studier som har behandlat hur insiderkollektivet som helhet 

har avkastat abnormalt mycket i jämförelse med marknaden. Efter en genomgång av 

tidigare forskning kunde det konstateras att det tidigare aldrig gjorts studier endast på 

närstående till insynspersoners agerande i insiderbolaget och hur de presterar i 

förhållande till marknadsindexet OMXSPI. Tidigare studier har fokuserat antingen på 

insynspersoner eller på insiderkollektivet som helhet vilket medför att kunskapen om hur 

närstående till insiders agerar i det egna bolaget i dagsläget är ytterst begränsad. Att 

tidigare forskning aldrig behandlat närstående till insiders agerande i det egna bolaget 

innebär att ett tydligt forskningsgap identifierats. 

 

Utifrån det identifierade forskningsgapet kan det konstateras att denna studie ämnar att 

bidra med både ett teoretiskt och ett praktiskt bidrag. Det har därför legat i författarens 

intresse att under studiens gång försöka fylla det gap som identifierats. Denna studie 

ämnar ge ett teoretiskt bidrag i form av kunskap kring hur närstående till insynspersoner 

agerar i insiderbolaget genom att studera och analysera deras köp- och säljtransaktioner. 

Studien ämnar besvara huruvida närstående genererar överavkastning i jämförelse med 
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den svenska aktiemarknaden. Ett ytterligare teoretiskt bidrag som denna studie bidrar med 

är att en sådan här studie aldrig har gjorts för att enbart undersöka den svenska 

aktiemarknaden. Det praktiska bidrag som studien ämnar bidra med är en kunskap och en 

ökad förståelse kring hur närstående agerar på den svenska aktiemarknaden. Det praktiska 

bidrag som denna undersökning bidrar med är således till nytta för företags intressenter 

och utomstående investerare. 

 

1.3 Problemformulering 

- Hur ser aktiehandeln ut hos närstående till insiders i det egna bolaget och vilken 

avkastning presterar de jämfört med marknadsindex? 

 

1.4 Syfte 

Genom att genomföra denna studie vill författaren ge en kunskap kring hur närstående till 

insynspersoner på den svenska aktiemarknaden agerar i insynsbolaget. Ett annat syfte 

med studien är att undersöka om närstående till insynspersoner överavkastar 

jämförelseindexet OMXSPI genom sin handel i insiderbolaget. Huvudsyftet med denna 

studie är därför att fylla det forskningsgap som identifierats. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie ämnar att endast undersöka närståendes ageranden på marknaden, vilket 

innefattar Barn, Make/Maka, Anhörig och Sambo. Därav görs det en naturlig avgränsning 

mot primära insynspersonen och dessa inkluderas inte i den insamlade datan. En annan 

avgränsning görs mot internationella marknader, undersökningen kommer endast att 

innefatta data från Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor. Denna studie 

kommer uteslutande att fokusera på köp- och säljtransaktioner för dessa närstående 

personer och det kommer att göras en avgränsning mot övriga transaktionstyper, som 

optioner, warranter, innehavsanmälan, aktiesparplan m.m. Kostnader i form av courtage 

eller övriga avgifter inkluderas inte i studien. Eftersom att denna studie har en stor 

tidsbegränsning kommer endast transaktioner mellan åren 2006-04-01 till 2015-04-01 att 

inkluderas för att göra datamängden hanterbar.  
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2. Teoretisk metod 

Detta kapitel kommer att innehålla de vetenskapliga utgångspunkter som denna studie 

utgår ifrån. De avsnitt som kommer att redogöras för är ämnesval, förförståelse, 

perspektiv, metodval samt angreppssätt. Kapitlet kommer även att innehålla en 

redogörelse för den verklighetssyn och kunskapssyn som denna studie utgår från. 

Avslutningsvis kommer kapitlet att innehålla en presentation av litteratursökningen samt 

källkritiken. 

 

2.1 Ämnesval 

Det första som görs vid genomförandet av detta examensarbete är att författaren behöver 

välja ett ämne för arbetet. Författaren bestämde tidigt att studiens inriktning skulle vara 

riktat mot finansiering då detta är författarens huvudsakliga studieinriktning. 

Anledningen till att studien har en ytterligare inriktning mot den svenska aktiemarknaden 

är främst grundat i författarens entusiasm inom ämnet. Genom sina studier inom 

finansiering i allmänhet och intressset för aktiemarknadens beteende i synnerhet valdes 

insiders agerande och uppträdande i det egna bolaget ut som studiens ämne. Att just 

gruppen närstående till insiders valts ut beror dels på att gruppen aldrig tidigare studerats 

enskilt och dels att författaren finner området med insynspersoners agerande i det egna 

bolaget som intresseväckade. 

2.2 Förförståelse 

Bjereld et al. (2002, s. 14) menar att författaren av en studie alltid besitter en förförståelse 

kring det aktuella ämnet som både medvetet och omedvetet påverkar dennes syn på det 

ämnet. Det är därför viktigt att göra det tydligt för läsaren vilken förförståelse som 

författaren besitter. I ett tidigt skede av uppsatsarbetet valdes att denna uppsats skulle anta 

en kvantitativ metod. Olsson & Sörensen (2011, s. 101) menar att förförståelsen har en 

större betydelse och påverkan på resultatet inom kvalitativ forskning. Förförståelsen kring 

ett ämne får oavsett vilken metod forskningen utgår ifrån aldrig påverka den objektivitet 

som krävs för att analysera det slutgiltiga resultatet. Författaren har ett stort intresse för 

finansbranschen och har därav en god förförståelse kring ämnet som helhet.  

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 76) menar att förförståelse med fördel kan delas upp i två 

delar, förstahandsförförståelse samt andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelse 

beskrivs som den kunskap som forskaren tillförskaffats genom egenupplevda händelser 

och andrahandsförförståelse som information som inte är direkt upplevt av författaren, 

exempelvis information från föreläsningar eller litteratur (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

76). 

 

Den förstahandsförförståelse som författaren besitter grundar sig i det stora intresse som 

författaren har för finansbranschen. Det stora intresset har gett författaren kunskap och 

erfarenhet inom finansrelaterade ämnen som införskaffats genom händelser som 

författaren upplevt i praktiken. Den andrahandsförförståelse som författaren besitter är 

främst hänvisad till den kunskap som studier vid universitetet resulterat i. Författaren 

studerar sitt tredje år på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet. Genom dessa studier har författaren tillförskaffat sig grundläggande kunskap 

inom ekonomi samt andra relaterade ämnen. Grundläggande kurser inom vetenskaplig 
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metod samt statistik gör att författaren har en god kunskap kring den kvantitativa metod 

som denna uppsats ämnat anta. 

 

2.3 Perspektiv 

Bjereld et al. (2002, s. 17) menar att det är viktigt att tydliggöra för läsaren vilket 

perspektiv som en studie har för att förstå vart en studie riktar sig. Det är även viktigt att 

göra det tydligt för läsaren så att denna inte bildar sig ett eget perspektiv (Bjereld et al., 

2002, s. 17). Svenning (2003, s. 22-23) menar att det perspektiv som forskaren utgår ifrån 

ska göras tydligt redan i studiens problemformulering. 

 

Denna studie ämnar dels att undersöka hur frekvent närstående handlar i den egna aktien 

och dels hur deras prestation står sig i jämförelse med marknadsindex när de köper och 

säljer aktier i respektive insiderbolag. Denna studie har därför som utgångspunkt att 

beskriva hur närstående till insiders handlar i det egna bolaget samt hur de presterar i 

relation till marknaden som helhet. Det resultat som studien förväntas generera är däremot 

till nytta för utomstående parter och företagets intressenter. Detta kommer sig av det är 

för utomstående personer som informationen kommer till nytta. 

 

2.4 Kunskapssyn 

Kunskapssyn anses enligt Bryman (2008, s. 29) vara synonymt med begreppet 

epistemologi, vilket också kallas läran om kunskap. Johansson-Lindfors (1993, s. 10) 

menar att kunskapssyn generellt syftar till den verklighetsuppfattning som forskaren till 

en studie har. En typisk frågeställning som är formulerad ur ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv är ställd kring vad som inom ett visst ämnesområde bör eller ska betraktas som 

kunskap (Bryman, 2008, s. 29-30). Epistemologi delas vanligtvis upp i positivism och 

hermeneutik. Johansson-Lindfors (1993, s. 37) menar att det är lämpligt att inom 

samhällsvetenskaplig forskning göra tydligt vilken kunskapssyn studien utgår ifrån. 

 

Denna uppsats som har en grund i en kvantitativ metod antar positivismens kunskapssyn. 

Positivismen menar att det är det naturvetenskapliga synsättet som ska appliceras för att 

granska den sociala verkligheten. I motsatts till det naturvetenskapliga synsättet finns 

även den ovan nämnda hermeneutiken. Denna kunskapssyn är, tillskillnad från 

naturvetenskapen, grundad i tolkning och förståelse. Denna studie ämnar utgå ifrån 

befintliga teorier för att se hur dessa är applicerbara i en ny kontext. Studien har inte för 

avsikt att skapa en djupare förståelse genom att förklara indiviers beteenden eller att tolka 

populationens svar. För detta hade ett hermeneutiskt synsätt lämpat sig bättre. Patel & 

Tabelius (1987, s. 31) menar att det vanligaste inom positivismen är att forma hypoteser 

för att sedan testa hypoteserna mot en kvantifierad data. Detta ger ytterligare argument 

för varför denna studie antar en posivistisk kunskapssyn. 

 

 

2.5 Verklighetssyn 

Det begrepp som ofta används för att ge namn åt verklighetssyn är ontologi. 

Nationalencyklopedin (NE, 2016) beskriver ordet som “läran av det varande” och menar 

att det kan förklara hur olika människor ser på verkligheten. Ontologi delas upp i två olika 

verklighetsuppfattningar kallade objektivism samt konstruktionism. Objektivismen 
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handlar om att det finns en verklig verklighet och att denna är oberoende av människors 

inblandning (Bryman, 2008, s. 36). Bryman (2008, s. 36) beskriver att konstruktionismen 

innebär att det är människan som skapar verkligheten via sina handlingar och 

föreställningar.  

 

Denna studie har en grund i den objektivistiska verklighetssynen vilket innebär att 

verkligheten inte kommer att förändras utan fortsätta att existera oberoende på hur 

människorna i den agerar. Det synsätt som denna studie utgår ifrån är valt utifrån den 

metod som används för att bäst besvara syftet med studien. Genom att använda en 

kvantitativ metod kommer data samlas in och analyseras utan att lägga in någon egen 

värdering, därav är det objektivistiska synsättet bättre lämpat för denna studie. 

Konstruktionism innebär däremot att omgivningen ständigt är påverkbar. Eftersom den 

data som samlas in i denna studie inte påverkas av författarens egna åsikter kommer 

utfallet bli objektivt. 

 

2.6 Angreppssätt 

Inför en studie är det viktigt att klargöra för vilken forskningsansats som en studie utgår 

ifrån. Det finns två olika metoder inom forskning att använda sig av, detta är deduktivt 

eller induktiv angreppssätt. Vad som avgör huruvida en studie bör anta ett deduktivt eller 

induktivt angreppssätt handlar om förhållandet mellan teori och empiri. Det deduktiva 

angreppssättet är oftast förknippat med kvantitativ forskning medan det induktiva 

angreppssättet förknippas med kvalitativ forskning. Hade denna studie använt sig av 

kvalitativa metoden hade den således använt ett induktiv angreppssätt och då samlat in 

data för att därefter generera teorier utifrån det insamlade materialet. 

 

I och med att denna studie ämnar att gå ifrån teori till empiri innebär det att studien 

kommer att utgå från ett deduktiv angreppssätt. Bryman (2008, s. 26) menar att det mest 

förekommande inom samhällsvetenskapen är det deduktiva angreppssättet. Att utgå ifrån 

en deduktiv ansats styrks även efter en genomgång av utgångspunkterna ovan i den 

objektivistiska verklighetssynen samt den positivistiska kunskapssynen. Denna studie 

kommer att utgå ifrån befintliga teorier på det aktuella problemområdet, utifrån teorierna 

har det funnits ett teoretiskt gap som sedan har mynnat ut i en problemformulering och 

ett syfte vilket är synonymt med en deduktiv forskningsansats. 

 

2.7 Metodval 

Då samhällsvetenskaplig forskning genomförs väljs det generellt mellan två olika typer 

av forskningsmetoder, dessa är kvalitativ samt kvantitativ metod. Olikheterna i metoderna 

berör hur det empiriska material som samlas in skall bearbetas och analyseras (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 13-14). De tidigare studier som berört forskningsområden som är 

relaterbara till denna studie har alla utgått ifrån en kvantitativ metod. Kvantitativ 

forskning är det mest lämpade för att hantera stora mängder data som samlas in via 

databaser. Saunders et al. (2012, s. 547) menar att kvantitativ forskning är den metod som 

är bäst lämpad då en studie ämnar att studera och jämföra en större mängd numerisk data. 

Detta gör att det mest lämpliga för att besvara denna studies forskningsfråga är genom en 

kvantitativ metod. Genom att använda en kvantitativ metod besvaras 

problemformuleringen på bästa sätt för att kunna uppnå studiens syfte. 
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Grunden för denna studie kommer inte att bestå av primärdata, där respondenterna själva 

besvarar en enkät. Den data som kommer användas i denna undersökning är sekundärdata 

i form av transaktioner som samlas in och sammanställs från Finansinspektionen. Enligt 

Bryman (2008, s. 301) finns det många fördelar med att studera just sekundärdata framför 

primärdata. Framförallt ifall tidsaspekten tas i beaktande, då insamlandet av primärdata 

ofta är en tidskrävande process. Datainsamlingen i denna studie är inte beroende av 

respondenters svar och tid kommer inte att behöva avsättas till att respondenterna skall 

besvara en enkät. Att studera sekundärdata kommer innebära att mer tid kommer att 

kunna läggas till bearbetningen av datan snarare än insamlingen. Denna studie ämnar att 

undersöka de köp- och säljtransaktioner som närstående till insynspersoner på den 

svenska aktiemarknaden gör i det egna bolaget och huruvida de erhåller en 

överavkastning mot index. För att kunna undersöka detta behöver studien utgå ifrån 

sekundärdata för att kunna inhämta den data som behövs för att tillförlitligt kunna besvara 

studiens syfte och hypoteser.  

 

2.7.1 Metodkritik 

Det är centralt att i valet mellan kvantitativ eller kvalitativ metod att diskutera både 

fördelar och nackdelar med de två metoderna. Då valet görs att använda kvantitativ 

forskning bör forskaren ha en medvetenhet om att materialet inte kommer att bidra med 

en djupare förståelse kring enskilda respondenter. En begränsning som ofta återfinns i 

kvantitativ forskning är att det i stort sett är omöjligt att i efterhand samla in 

kompletterande information. Vid genomförandet av kvalitativ forskning är det lättare att 

samla in ytterligare information från respondenterna för att göra empirin mer omfattande. 

Trots att det finns viss metodkritik riktad mot en kvantitativ metod anser författaren detta 

vara den bäst lämpade metoden för att besvara studiens frågeställning. 

 

I denna uppsats samlas all data in manuellt genom att data från Finansinspektionen och 

Nasdaq laddas ner i ett Excel-dokument som sedan sammanställs för hand. Därmed kan 

inte fel orsakade av den mänskliga faktorn uteslutas. Författaren menar ändå att resultaten 

kan ses som tillförlitliga då stor noggrannhet iakttagits vid insamlandet av data och 

beräknandet av avkastning. 

 

2.8 Litteratursökning 

En litteratursökning har som syfte att leta information och ta reda på vilka redan befintliga 

teorier som finns inom det valda ämnesområdet. Vid litteratursökningen kunde det 

konstateras att den inriktning som denna studie har inte har testats tidigare. Bryman (2008, 

s. 97) menar att då en studies litteratursökning genomförs är det viktigt att ta studiens mål 

i beaktande för att kunna bedöma vilken källa som är den mest relevanta. Genom att 

genomföra en ingående litteratursökning visar forskaren prov på en förmåga att välja ut 

korrekta vetenskapliga källor som är relevanta för undersökningen (Bryman, 2008, s. 97). 

Inledningskapitlet innehåller inte endast vetenskapliga källor utan även källor som inte är 

vetenskapligt prövade. Dessa är med för att skapa en större och djupare förståelse för 

läsaren kring det valda ämnesområdet. Däremot har ingen källa utan vetenskaplig 

prövning använts som grund för teorikapitlet. 

 

För att ge en studie hög reliabilitet samt relevans är det viktigt att en litteratursökning är 

väl genomförd. För att ge studien tyngd bygger arbetet främst på vetenskapliga källor i 

form av artiklar. Dessa artiklar har sökts främst via Universitetsbiblioteket vid Umeå 
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Universitets databas Business Source Premier (EBSCO). Exempel på den typ av sökord 

som används är ”insider” och ”insynshandel”. Vid sökandet av artiklar användes även 

sökfunktionen peer-reviewed vilket bekräftar att artikeln är vetenskapligt granskad och 

användandet av denna funktion ökar tillförlitligheten för de använda källorna. Utöver 

databasen EBSCO har även databasen Google Scholar använts vid litteratursökningen. 

Umeå Universitetsbiblioteks databas Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA) har även gett 

författaren en möjlighet att söka bland studentuppsatser. 

 

2.9 Källkritik 

Thurén (2013, s. 4) menar att syftet med källkritik är att göra en bedömning av riktigheten 

i de källor som används i ett arbete. Det är viktigt att vara kritiskt inställd till de källor 

som används inom vetenskaplig forskning. Det är även viktigt vid valet av källor att 

ifrågasätta huruvida dessa källor är relevanta att använda till studien och dess syfte. I detta 

avsnitt kommer därför de källor som ligger till grund för denna studie att granskas och 

utvärderas efter bästa möjlig förmåga. Källkritik delas vanligtvis upp i fyra olika kriterier 

enligt Thurén (2013, s. 7). Samtliga källor i denna studie har granskats utifrån dessa fyra 

grundprinciper för att granska källorna noggrant. Dessa fyra kriterier handlar om källans 

äkthet, dess tidssamband, tendensfrihet samt oberoende. 

 

Det första kriteriet handlar således om källans äkthet, huruvida källan är sanningsenlig 

och inte förfalskad. Grunden för det teoretiska kapitlet har sin grund i vetenskapliga 

artiklar som blivit peer-reviewed vilket innebär att artikeln blivit vetenskapligt granskad. 

Att artiklarna som ligger till grund för denna studie tidigare blivit granskade innebär att 

kriteriet gällande äkthet är uppfyllt. Det andra kriteriet innefattar aspekten om 

tidssamband, ju längre tid som passerat mellan händelse och källa desto mer sjunker 

tillförlitligheten för källan. I första hand har aktuell forskning kring ämnet sökts, däremot 

har även äldre ursprungskällor använts vilket även det är en viktig del att inkludera i 

forskningen enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 89-90). 

 

Den tredje grundprincipen gällande tendensfrihet innefattar att källan måste anses vara 

opåverkad av forskarens egna personliga åsikter och värderingar. Detta anses även hänga 

ihop med antalet instanser som informationen i källan har passerat innan publicering. Har 

informationen behandlats i många olika led löper det en större risk för att ursprungskällan 

blir feltolkad (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Den fjärde och sista principen 

gällande oberoende syftar till ifall källan är ett original och inte en avskrift eller ett referat 

från en annan källa. Detta säkerställs likt vid äkthetskriteriet av att artikeln är peer-

reviewed då detta är ett tecken på att författaren bakom artikeln är allmänt känd inom sitt 

område. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller de teorier och tidigare forskning som finns inom det aktuella 

ämnet. Inledningsvis kommer det att redogöras för den effektiva respektive adaptiva 

marknadshypotesen som sedan efterföljs med teorier kring varför insiders handlar i det 

egna bolaget. Därefter presenteras beteendebaserade orsaker till aktiehandel och 

asvslutningsvis summeras de valda teorierna inom ämnet. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Antagandet att världens finansiella marknader skulle vara effektiva fick sitt stora 

genomslag under andra halvan av 1960-talet efter att Eugene Fama (1965) presenterat sin 

doktorsavhandlingar om aktieprisers beteenden på de finansiella marknaderna. 

Uppfattningen att de ekonomiska marknaderna skulle vara effektiva uppstod dock långt 

tidigare än på 1960-talet. Redan omkring år 1900 spekulerade Bachelier att 

aktiemarknaden rörde sig utifrån en Brownsk rörelse, vilket i detta sammanhang innebär 

att aktiekurserna rör sig i ett mönster som är helt och hållet slumpmässigt. Detta medför 

att aktiers framtida rörelser i princip är omöjliga att förutse (Yen & Lee, 2008, s. 308). 

Fama introducerade hypotesen om den effektiva marknaden år 1970 och presenterade 

empiriska evidens som grundar sig i tidigare forskning (Lim & Brooks, 2011, s. 

70).  Teorin säger att marknadens priser vid varje givet tillfälle tillfullo återspeglar den 

tillgängliga informationen som finns på marknaden. 

 

Fama (1970, s. 383) delar upp marknadens effektivitet i tre nivåer: svag, medelstark och 

stark, där nivån bestäms av i vilken grad olika informationsmängder speglas i aktiens pris. 

Dessa tre nivåer inkluderar olika typer av data där den starkaste nivån är den som 

inkluderar mest information och därmed är mest effektiv.     

3.1.1 Svag nivå  

Vid den svaga nivån av marknadseffektivitet antas att all historisk prisinformation 

reflekteras i marknadspriset (Jensen, 1978, s. 97).  I detta inkluderas bland annat aktiens 

handelsvolym och pris vilket medför att en analys av historiska priser inte resulterar i 

någon överavkastning (Degutis & Novickytė, 2014, s. 8). Detta implicerar också att 

teknisk analys inte tillför något värde eller säger något om framtiden utan priset på aktier 

följer ett slumpmässigt mönster. Den svaga nivån av marknadseffektivitet har blivit 

bekräftad av flertalet empiriska studier som behandlat olika kapitalmarknader (Degutis & 

Novickytė, 2014, s. 9).  

3.1.2 Medelstark nivå  

I medelstark nivå av marknadseffekivitet antas marknaden, utöver att återspegla all 

historisk prisinformation, även reflektera all publik informaion (Degutis & Novickytė, 

2014, s. 8). Detta medför att det inte finns någon tillgänglig information som investerare 

kan utnyttja för att överavkasta marknaden, utan all information är redan integrerad och 

diskonterad i aktiepriset. Den  medelstarka marknadseffektivteten är den som har blivit 

testad flest gånger. Vanligen görs detta genom en eventstudie där en aktie analyseras 

dagen då ny information tillkännages, i form av till exempel en kvartals- eller årsrapport 

(Fama, 1970, s. 388). Enligt Brealey et al. (2010, s. 324) mäts marknadens effektivitet 

genom att granska överavkastningen hos den specifika aktien kontra marknaden som 

helhet, justerat för aktiernas risk 
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3.1.3 Stark nivå  

I den tredje och högsta nivån av marknadseffektivitet reflekterar det nuvarande aktiepriset 

all information, såväl privat som publik (Degutis & Novickytė, 2014, s. 8). Det finns i 

dagsläget ingen akademisk forskning som påvisar att markanden de facto är starkt effektiv 

över längre tidsperioder. Enligt Malkiel (2011, refererad i Degutis & Novickytė, 2014, s. 

8-9) bör istället den starka nivån av marknadseffektivitet ses som något osannolikt då 

insiders genom sitt informationsövertag inte skulle kunna erhålla en abnormal avkastning. 

Jensen (1978, s. 98) menar att den starka formen av marknadseffektivitet enbart utgör en 

samling av tänkbara hypoteser som endast i undantagsfall förekommer i verkligheten. Det 

är inte troligt att denna starka form av marknadseffektivtet uppfylls, då inte ens tillgången 

till privat information skulle resultera i någon överavkastning.  

 

3.2 Den adaptiva marknadshypotesen 

Den adaptiva marknadshypotesen, AMH, är en modernare variant av EMH och 

publicerades år 2004 av Andrew Lo. I motsats till EMH säger AMH att marknadens 

effektivitet inte behöver definieras till en av de tre formerna, utan kan variera över tiden 

och även på olika områden inom marknaden (Lo, 2004, s. 21). Lo (2004, s. 22) menar 

vidare att enligt AMH kan möjligheter till arbitrage uppstå, vilket inte är möjligt enligt 

EMH.  

 

De viktigaste aspekterna som särskiljer AMH från EMH är följande:   

 

 Relationen mellan risk och avkastning varierar över tiden och behöver inte vara 

konstant då marknadens aggregerade riskvilja inte är oföränderlig (Lo, 2004, s. 

21). Över tid förändras marknaden och dess population på flera olika sätt. När 

aktiemarknadens riskpremie justeras över tiden, medför det att även riskviljan hos 

investerare förändras. Lo (2004, s. 21) argumenterar för att en bidragande orsak 

till detta är att en stor andel av dagens investerare inte var med vid de senaste 

nedgångsperioderna, som IT-bubblan omkring millenieskiftet, vilket dragit upp 

riskviljan hos allmänheten.    

 

 Det förekommer slumpmässiga arbitragemöjligheter (Lo, 2004, s. 22). Grossman 

och Stiglitz (1980, s. 393) menar att om marknaden vore så pass effektiv att inga 

arbitragemöjligheter uppstår skulle inget incitament till informationssökning 

finnas bland marknadens aktörer, vilket skulle resultera i att marknadens funktion 

sätts ur spel.   

 

 Diverse investeringsstrategiers avkastning varierar med tiden. I motsats till EMH 

säger AMH att olika strategier kan över- och underavkasta marknaden i olika 

tidscykler (Lo, 2004, s. 22-23).  

 

 Innovation är nyckeln till framgång, och att förändras i takt med omvärlden är en 

viktig aspekt för bibehållen marknadsandel. Till skillnad från EMH räcker inte en 

viss risknivå i företagandet för att uppnå en viss avkastning, utan innovation är en 

nyckelaspekt för att inte tappa mark till konkurrenterna (Lo, 2004, s. 23-24). 

 

 Det absolut viktigaste för marknadsdeltagarna är överlevnad. Även fast aspekter 

som vinst- och nyttomaximering är viktiga, är de sekundära till överlevnad då det 

är grunden till marknadens ständiga utveckling (Lo, 2004, s. 24). 
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3.3 Varför handlar insiders? 

Genom åren har åtskilliga studier gjorts för att utröna syftet till att insynsbetecknade 

personer väljer att handla i den egna aktien. På de amerikanska marknaderna har flertalet 

studier gjorts som enhälligt visar att insiders, genom sitt informationsövertag, presterar 

bättre än övriga aktörer på marknaden (Jaffe, 1974; Finnerty, 1976; Seyhun 1986, 1998). 

Eckbo & Smith’s (1998) studie på den norska börsen Oslo Stock Exchange fann däremot 

inget bevis på någon abnorm avkastning hos insiders.  

 

Kallunki et al. (2009, s. 37) studerade vilka de huvudsaklig anledningarna var, förutom 

informationsövertaget de besatt genom sin position i företaget, till att svenska insiders 

valde att köpa eller sälja den egna aktien. De fann att de vanligaste skälen var 

skattemässiga, diversifieringsmässiga och personliga preferenser. Dessa utreds närmare 

nedan: 

 

3.3.1 Informationsövertag 

Lakonishok & Lee (2001) studerade huruvida aggregerad insynshandel säger något om 

framtida kursrörelser samt om dessa går att prognostisera på de amerikanska marknaderna 

mellan åren 1975 och 1995 i sin studie “Are Insider Trades Informative”. De fann att 

insiders överlag presterar bättre än övriga aktörer på marknaden genom sitt 

informationsövertag, där köp förekommer mer frekvent inför positiva nyheter medan en 

säljtransaktion är vanligare inför negativa nyheter (Lekonishok & Lee, 2001, s. 108). Att 

insiders utnyttjar sitt informationsövertag är något som blivit bekräftat vid flertalet andra 

studier (Ke et al., 2003; Jeng et al., 2003; Seyhun, 1986).  

 

3.3.2 Diversifiering 

En av de vanligaste orsakerna till att insiders handlar i den egna aktien är 

portföljdiversifiering. Kallunki et al. (2009, s. 38) finner starkt stöd till att just 

diversifiering är en av huvudorsakerna till att insiders väljer att sälja den egna akien. 

Försäljningen medför att insiderns aggregerade risknivå minskar när en relativt sett 

mindre del av personens kapitaltillgångar är placerad i företaget där individen i fråga 

arbetar. 

 

En vanlig kompensationsform, speciellt bland noterade företag, är ersättning till 

ledningspersoner i form av optioner. Lakonishok & Lee (2001, s. 107) finner att 

utgivandet av förmånliga optioner, som är knutna till företagets prestation, har blivit mer 

frekvent vilket följaktligen ökar ledningens aktieinnehav i det egna bolaget, som medför 

en naturlig ökning av antalet säljtransaktioner för att diversifiera den personliga 

förmögenheten. 

3.3.3 Personliga preferenser 

En annan viktigt aspekt till att insiders väljer att handla i den egna aktien och kanske 

framförallt tidpunkten som de väljer att göra det på är personliga preferenser. Lakonishok 

& Lee (2001, s. 108) finner i sin studie att insiders tenderar att handla i en 

motvallsstrategi, det vill säga köpa när det ser som mörkast ut respektive sälja när 

framtidsutsikterna är som ljusast, i motsats till investerarkollektivet. Insynspersonerna ser 

således den egna aktien som undervärderad i förhållande till dess underliggande 

fundamentala värde och väljer därför att köpa, eller vise versa.  
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3.3.4 Skattemässiga skäl 

Ytterligare ett skäl till att insiders väljer att sälja aktier är precis som för hela 

investerarkollektivet att minimera skatt. Shefrin och Statman (1984) drog i sin studie “The 

Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence” 

slutsatsen att insiders väljer att realisera förluster i slutet av kalenderåret, trots en aversion 

mot att realisera förluster, i syfte att dra nytta av skatteplanering. Jin och Kohtari (2008, 

41) studerade hur ledningens säljbeslut påverkades av deras personliga skatt, och fann att 

framför allt VD väljer att inte realisera vinster och skjuter därigenom upp 

beskattningstillfället 

3.4 Beteendebaserade orsaker 

Forskning inom beteendevetenskap och anomalier på de finansiella marknaderna är ett 

relativt nytt fenomen som fått stor uppmärksamhet de senaste åren. För att förstå varför 

investerarkollektivet agerar som de gör, vilket inkluderar insiders, är de på senare år allt 

mer populära beteendebaserade teorierna viktiga att ta i beaktande. Kahneman och 

Tversky (1979, s.263) formulerade en teori, kallad “Prospect Theory”, som lite förenklat 

säger att individer underskattar händelser med hög sannolikhet att inträffa och överskattar 

händelser med låg sannolikhet. Detta förklarar åtminstone delvis efterfrågan på 

försäkringar och lotter, vilka båda har ett negativt väntevärde. 

 

I”Prospect Theory” utvecklades av Shefrin och Statman (1985) vad som kom att kallas 

“The Disposition Effect”.  Studien kommer fram till att investerare har en benägenhet till 

att sälja vinnaraktier för tidigt medan de behåller förlorare för länge, i önskan att aktien 

ska återhämta sig. Self och Mathur (2006, s.3154) menar i sin tur att de sanna 

underliggande orsakerna till tillgångars priser och marknadens strukturer är okänt. 

  

3.5 Sammanfattning av teorikapitlet 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns många olika teorier och tänkbara 

förklaringar till hur de finansiella marknaderna fungerar och varför insiders agerar som 

de gör. Denna uppsats ämnar studera hur närstående till insiders, det vill säga de 

sekundära insynspersoner, handlar samt hur de presterar och om de i likhet till de primära 

insynspersonerna överavkastar marknaden. Detta område har inte studerats tidigare. 

Att marknaden skulle vara starkt effektiv medför enligt Fama (1965) att inte ens 

tillgången till insiderinformation möjliggör en överavkastning mot marknaden. Detta har 

motbesvisats i flertalet studier (Pettit & Venkatesh, 1995; Finnerty, 1976). Även Jensen 

(1978, s. 98) anser att den starka nivån inte är något annat än slutsatser sprungen ur 

teoretiskt möjliga hypoteser. Lo (2004) har formulerat teorier som säger att marknaden 

uppträder effektivt, men att slumpmässiga avvikelser förekommer stämmer, bättre 

överens med senare års forskning.  

Anledningen till att primära insynspersoner väljer att handla i den egna aktien har 

studerats av Kallunki et al. (2009) och flera möjliga motiv presenteras i deras studie. 

Dessa anledningar kan rimligen appliceras på de sekundära insynspersonerna som mest 

troligt har liknande orsaker till att handla i insiderbolaget. I denna studie kommer 

närståendes handelsmönster att studeras och tänkbara bakomliggande orsaker att 

analyseras.  
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4. Praktisk Metod 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för hur denna studie praktiskt gick till vid 

genomförandet. Inledande i kapitlet kommer urval samt datainsamling och access att 

diskuteras. Vidare kommer operationalisering samt databearbetning att presenteras. 

Kapitlet kommer avslutningsvis att innehålla en bortfallsdiskussion. 

 

4.1 Eventstudie 

För att mäta följderna och eventuell abnormal avkastning i en ekonomisk händelse samt 

hur det påverkar ett företags marknadsvärde är en eventstudie en vedertagen och ofta 

använd metod.  MacKinlay (1997, s.13) anger att en förutsättning för att resultatet från en 

eventstudie ska bli tillförlitligt är att marknaden är effektiv och att marknadens aktörer 

agerar rationellt, vilket medför att aktiens pris omedelbart reflekterar den nya 

informationen. Detta leder till att en relativt kort tidsperiod är tillräckligt att studera för 

att mäta en händelses ekonomiska genomslag (MacKinlay, 1997, s. 13). Denna studie 

kommer att baseras på stegen som anges av MacKinlay (1997) om hur en eventstudie bör 

utformas. Eventstudien kommer att innehålla följande steg: 

 

1. Definiera händelsen och händelsefönstret som ämnas undersökas  

Det första steget i konstruerandet av en eventstudie är att definiera själva händelsen som 

ska granskas och vilken tidsperiod som är av intresse. Ofta väljs en period ett antal dagar 

före och ett antal dagar efter själva händelsen, detta för att studera om någon information 

eventuellt läckt ut innan tillkännagivandet (MacKinlay 1997, s. 14-15). I denna studie 

kommer närstående till en insider att studeras, det vill säga Barn, Make/Maka, Anhörig 

och Sambo.  

 

Händelsefönstret i denna studie kommer att vara 20, 60 samt 240 handelsdagar efter en 

transaktion utförts av en närstående, vilket framgår av Figur 1. Händelsefönstret kommer 

därmed totalt innefatta 240 handelsdagar vilket motsvarar ungefär ett år. 

 

 

Figur 1: Studiens händelsefönster 

 

2. Genomföra urval 

Enligt MacKinlay (1997, s.15) är näst steg i processen att skapa en eventstudie att 

uvalskriterierna definieras för att inkluderas i studien. Urvalet i denna studie kommer att 

begränsas till företag som för närvarande är noterade på Stockholmsbörsen, och som varit 

noterat sedan åtminstone 2015-04-01 för att kunna studera perioden fram till 2016-04-01. 

Mer om studiens urval och dess variabler presenteras i senare avsnitt. 

 

3. Kalkylera normal- och abnormal avkastning 

För att kunna mäta en abnormal avkastning krävs först och främst en normal 

avkastningsnivå för marknaden som helhet, samt ett mått på en händelses isolerade effekt 

för att därmed kunna mäta den abnormala avkastning. Den abnormala avkastningen mäts 



 

14 

 

som skillnaden på det aktuella värdet och markandens normalvärde (MacKinlay, 1997, 

s.15). Som normal avkastningsnivå kommer denna studie använda OMXSPI, vilket visar 

samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsens avkastning, utdelningar exkluderat. Att 

inte inkludera utdelningarna är nödvändigt för att skapa en rättvis bild då inte heller 

aktiekurserna är justerade för utdelningar. Enligt författaren är detta det mest rättvisande 

indexet för studiens ändamål.  

 

MacKinlay (1997, s.15) formulerar detta enligt följande:  

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 
 

Där 𝐴𝑅𝑖𝑡, 𝑅𝑖𝑡, och 𝑅𝑚𝑡 är den abnormala, aktuella, respektive normala nivån på 

avkastningen för aktien i och marknadsindexet m under tidsperioden t. Aktiens 

procentuella förändring efter en köptransaktion kommer således att mätas från tidpunkten 

för köptransaktionen till respektive mätpunkt för att sedan subtraheras med utvecklingen 

för OMXSPI under samma tidsperiod. Därmed kan en eventuell abnormal avkastning 

identifieras. Vid försäljningar kommer en noll-avkastning att antas från 

försäljningstillfället fram till respektive mätpunkt. Formeln för att beräkna den abnormala 

avkastningen efter en försäljning ser ut enligt nedanstående: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 0𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 
 

Där 𝐴𝑅𝑖𝑡 är den abnormala avkastningen för säljtransaktionen i, under tidsperioden t, 0𝑡 

är avkastningen som erhålls under samma period och 𝑅𝑚𝑡 är marknadsindexets utveckling 

under samma tidsperiod t. De närstående till insiders presterar därmed bättre än 

marknaden när OMXSPI står lägre vid respektive mätpunkt än vid försäljningstillfället 

och vice versa. 

 

4. Definiera testsubjekt 

Därefter ska testsubjektet som studien avser undersöka definieras. Det denna studie ämnar 

undersöka är dels hur handeln i insiderbolaget ser ut för kategorierna Barn, Make/Maka, 

Anhörig samt Sambo till insiders och om de genom sitt handlande lyckas uppnå en 

överavkastning.  

 

5. Definiera modell för beräkning av normalavkastning  

Nästa steg är att välja en lämplig modell för att kunna kalkylera den normala 

avkastningen. MacKinlay (1997, s.15) anger två konventionella modeller som kan 

användas för detta syfte. Dessa är Constant mean return model och Market model. Den 

förstnämnda utgår från att medelavkastningen hos en aktie är konstant över tid, medan 

den sistnämnda antar ett stabilt linjärt samband mellan aktiens avkastning kontra 

marknaden som helhet. För denna studie kommer Market model, eller 

Marknadsmodellen, att användas i kommande tester då den enligt författaren anses mest 

lämpad för denna studies ändamål.  

 

6. Formulera hypoteser och statistiska test 

Nästa steg är att formulera noll- och altenativhypotes samt vilka statistiska test som ska 

genomföras i avseende att mäta den abnormala avkastningen (MacKinlay, 1997, s.15). 

Statistiska test genomförs för att säkerställa om resultaten är signifikanta. Denna studie 

kommer att använda sig av ett enkelsidigt t-test med ett konfidensintervall på 95%.  
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7. Presentera resultat och slutsater 

Därefter presenteras det empiriska resultatet och vilka variabler som kan tänkas ha haft 

en inverkan på studiens utfall och slutligen tolkas resultatet och tänkbara förklaringar till 

nämnda resultat analyserars (MacKinlay, 1997, s.15-16).  

 

4.2 Event och händelsefönster 

Denna studie kommer att ta upp två olika event, sälj- respektive köptransaktioner för 

närståenderegistrerade till insynspersoner. Studien kommer endast att behandla rena köp 

och sälj, vilket medför att innehavsanmälan, gåvor, optioner, derivat och andra typer av 

transaktioner kommer att bortses från.  

 

Vid val av händelsefönster är det vanligt att ett antal dagar innan själva eventet inkluderas, 

för att på så sätt inkludera om information eventuellt läckt ut (MacKinlay, 1997, s.14). 

MacKinlay (1997, s.14) menar att detta är särskilt vanligt vid större händelser som 

kvartalsrapporter eller i förvärvssituationer. Denna studie kommer att använda sig av ett 

händelsefönster som startar när transaktionen sker, vilket betyder att ingen tid innan 

eventet kommer att granskas. Detta då det bedöms föga troligt att marknaden på förhand 

skulle påverkas av närståendes transaktioner i insiderbolaget.  Enligt gällande regler har 

en insider fem handelsdagar på sig att rapportera sin transaktion till myndigheten 

(Finansinspektionen, 2016c). 

 

För att kunna granska eventuell överavkastning av närstående till insiders så kommer 

denna studie använda sig av tre olika eventfönster; 20, 60 och 240 handelsdagar. Att 

just dessa tre perioder valts ut grundar sig i att de approximativt motsvarar en, tre 

respektive tolv månader. I studien kommer dessa att betraktas som kort-, medellång- 

och lång sikt. 

 

4.3 Urval 

Det mest optimala då en studie utgår från en kvantitativ metod är att genomföra en 

totalundersökning. En totalundersökning innebär att samtliga individer som finns i en 

population finns med i det urval som görs (Svenning, 2003, s. 95). Svenning (2003, s. 95) 

menar att ifall en totalundersökning inte är genomförbar bör ett stickprov från 

populationen göras. Denna studie kommer som tidigare diskuterat endast att innefatta 

närståendes agerande på den svenska aktiemarknaden varpå resultaten endast kommer att 

avspegla en svensk kontext, detta är således ingen totalundersökning utan ses som ett 

stickprov av populationen.  

 

En central del av kvantitativ forskning är att resultaten ska vara möjliga att generalisera 

till hela populationen. Det viktiga för att kunna göra en generalisering är då att urvalet i 

studien är representativt för populationen (Bjereld et al., 2002, s. 86). Studiens population 

består av totalt 187 företag som för närvarande är noterade på Stockholmsbörsens Small-

, Mid- eller Large Cap-lista. Olika aktieslag (det vill säga A-, B- och C-aktier) har slagits 

samman. Preferensaktier har exkluderats helt i undersökningen, utan studien inkluderar 

endast stamaktier.  
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Det lämpligaste för att genomföra denna studie hade varit att använda samtliga köp- och 

säljtransaktioner mellan 2006-04-01 och 2015-04-01 som dessa näståenderegistrerade 

individer har genomfört i den egna aktien. Då tidsperioden för genomförandet av studien 

är begränsad har ett stratifierat urval genomförts genom att 15 köp- respektive 

säljtransaktioner slumpats fram i kategorierna Barn, Make/Maka, Anhörig och Sambo. 

Med Anhörig menas en besläktad person som delat hushåll med den primära 

insynspersonen sedan minst ett år. Exempel på detta kan vara föräldrar, styvbarn och 

svåger. Då endast köp- och säljtransaktionerna granskas görs en avgränsning mot alla 

övriga transkationer, vilket bland annat innefattar överlåtelser, optioner och 

innehavsanmälan (som kan ses i avsnitt 1.5 Avgränsningar). Då 15 köp- och sälj 

transaktioner per kategori inkluderas i studien kommer resultaten att baseras på totalt 120 

transaktioner, varav 60 utgör köp och 60 utgör sälj. 

 

 

4.4 Datainsamling och access 

Studien avser att mäta hur närstående till insynspersoner agerar på Stockholmsbörsen och 

om de lyckas genererar en överavkastning genom sin ställning. Studien ämnar även 

kartlägga närståendes handelsbeteende. Finansinspektionen publicerar varje dag klockan 

17.30 all information om köp- och säljtransaktioner i noterade bolag på 

Stockholmsbörsen, för såväl insynspersonerna själva som deras närstående. Detta innebär 

att full access ges till alla transaktioner som behövs som underlag till denna studie. Via 

finansinspektionen laddas samtliga transaktioner ner från deras databas till ett excelark. I 

excelarket sorteras transaktioner ut efter ett antal kriterier: 

 

 Insiderhandel skall ha skett inom företaget någon gång under perioden 2006-04-

01 till 2015-04-01 det vill säga de senaste nio åren. 

 Det studerade företaget ska vara noterat på Stockholmsbörsens Small-, Mid- eller 

Large Cap-lista för närvarande. Företag som avnoterats eller blivit uppköpta 

inkluderas inte. 

 Studien innefattar endast svenska företag och kommer således att exkludera 

internationella företag, detta görs framförallt då dessa företag inte har samma 

lagstiftning gällande insiderhandel som Sverige har, samt access. 

 

En komplett sammanställning över samtliga företag som inkluderas i undersökningen 

finns i Bilaga 7. 

 

Källan för den inhämtade informationen, Finansinspektionen, är att betrakta som en 

trovärdig källa. Aktiekurser och värde för index under mätperioden har inhämtats har 

hämtats ifrån Nasdaqs hemsida. 

 

4.5 Beräkna normal och abnormal avkastning 

Det finns flera metoder för att beräkna en normal avkastning. Förutom tidigare nämnda 

constant mean return model och market model är även The Capital Asset Pricing Model, 

CAPM, flitigt använt vid beräkning av avkastningskrav och liknande. CAPM utvecklades 

succesivt under 1960-talet av Sharpe, Treynor, Lintner & Mossin och var den första 

erkända metoden för att erhålla ett samband mellan avkastning och risk (Perold, 2004, 

s.3). MacKinlay (1997, s.19) menar att CAPM var en populär modell i eventstudie farm 
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till 1970-talet men att avvikelser från modellen lett till att dess validitet ifrågasatts allt 

mer och att marknadsmodellen tagit över. Marknadsmodellen är den metod som 

författaren valt att använda i denna studie för att kalkylera eventuell abnormal avkastning. 

 

4.5.1 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen ser enligt MacKinlay (1997, s. 18) ut enligt följande:  

 

�̂�𝑖𝑡 = �̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      
 

Där �̂�𝑖𝑡 och 𝑅𝑚𝑡 är avkastningen för aktie i respektive index för marknaden under 

perioden t, 𝜀 utgör feltermen och �̂�𝑖 samt �̂�𝑖 är skattningsparametrar för aktie i. Dessa 

parametrar kan i vissa fall vara svåra att estimera och ett alternativ är därför att använda 

sig av den alternativa marknadsmodellen. Denna uppsats kommer därför använda den 

justerade, alternativa marknadsmodellen.  Den största fördelen med den justerade 

modellen är enligt Werner (2010, s.57) att dessa skattningar inte måste göras, vilket även 

är dess största nackdel då företags individuella risk inte tas i beaktande. I denna modell 

sätts enligt Werner (2010, s.57) 𝛼 till 0 och 𝛽 till 1, vilket gör att den justerade modellen 

ser ut enligt följande: 

 

�̂�𝑖𝑡 = 𝑅𝑚𝑡 
 

Där �̂�𝑖𝑡 utgör den normala avkastningen för en aktie i vid tidpunkt t och 𝑅𝑚𝑡 är 

avkastningen hos indexet m vid tidpunkten t. Detta leder till antagandet att aktiens 

avkastning är densamma som avkastningen för index, vilket kommer att vara OMXSPI i 

denna studie. OMXSPI står för OMX Stockholm Price Index, vilket innehåller samtliga 

noterade aktier på Stockholmsbörsens listor och är ett prisindex. Detta gör att detta index 

är det, enligt författaren, bäst lämpade för denna studies syfte.  

 

 

Faktisk avkastning 

Aktiernas kurs laddas ned i en Excel-fil från Nasdaqs hemsida. Avkastningen beräknas 

enligt följande formel: 

 

�̂�𝑖𝑡 =
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡−1
− 1 

 

Där �̂�𝑖𝑡 är avkastningen för aktie i vid tidpunkt t, 𝑃𝑖𝑡 utgör priset för aktie i vid tidpunkt t 

och 𝑃𝑖𝑡−1 är priset för aktie i vid tidpunkt t-1.  

 

Abnormal avkastning 

För att beräkna den abnormala avkastningen för köptransaktioner i aktie i vid tidpunkt t, 

𝐴𝑅𝑖𝑡, tas avkastningen för aktie i vid tidpunkt t som sedan subtraheras med avkastningen 

för marknadsindex m vid samma tidpunkt t enligt följande formel: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = �̂�𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 
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För säljtransaktionerna antas en noll-avkastning under mätperioden och formeln för att 

beräkna den eventuella abnormala avkastningen som transaktionen genererar ser som 

tidigare nämnts ut enligt följande: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 0𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 
 

Genomsnittlig abnormal avkastning 

Därefter summeras eventuell över- eller underavkastning för respektive kategori; Barn, 

Make/Maka, Anhörig och Sambo för respektive tidsperiod. Den genomsnittliga 

avkastningen beräknas enligt:  
𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛
 

 

Där 𝐴𝑅𝑖𝑡 utgör den sammanlagda överavkastningen för kategori och 𝑛 antal transaktioner 

som överavkastningen divideras med, vilket kommer att vara 15 per köp respektive sälj i 

varj transaktion, förutom i den sammanslagna kategorin Närstående där n utgör 60 

transaktioner.  

 

4.6 Hypoteser 

Denna studie ämnar kartlägga handel i insiderbolaget och eventuell överavkastning på 

Stockholmsbörsen hos närståendebetecknade till insiders, det vill säga kategorierna Barn, 

Make/Maka, Anhörig och Sambo samt för samtliga Närstående tillsammans. Test 

kommer att utföras för att se om den genomsnittliga överavkastningen är statistisk 

signifikant. Ett antal hypoteser har ställts upp för att testa detta. Dessa är: 

 

 

𝐻0: Barn till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Barn till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 

𝐻0: Make/Maka till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Make/Maka till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 

𝐻0: Anhörig till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Anhörig till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 

𝐻0: Sambo till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Sambo till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning > förväntad avkastning 
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𝐻0: Närstående till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Närstående till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 

4.7 Utveckling av köp- och säljtransaktioner 

Köp- och säljtransaktionernas utveckling på 20, 60 och 240 handelsdagars sikt kommer 

att granskas för att se om transaktionen varit lyckad i det avseende att kursen efter köpet 

står högre, respektive lägre efter en försäljning, vid de olika mätpunkterna och för 

respektive kategori. Därmed kan transaktionernas eventuella signalvärde bedömas och 

analyseras samt är det möjligt att utröna om beslutet att genomföra köp- eller 

säljtransaktionen genererat en positiv avkastning mot om den inte genomförts.  

4.8 Bortfall 

Genom valet att endast studera närstående till insynspersoner så faller övriga kategorier 

bort. Dessa är VD, Juridisk person och Eget. Av de 296 bolag där handel skett av någon 

närstående till en insynsperson faller 109 stycken bort då de antingen inte fortfarande är 

noterad på Small-, Mid- eller Large Cap-listorna, blivit uppköpta eller är noterade på 

NGM-listan. De 187 bolag som inkluderas i studien framgår i bilaga 7.  
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5. Empiri & Analys 

I denna delen kommer resultatet att presenteras för respektive kategori. Resultaten 

bygger på ett stratifierat urval på 60 köp- respektive 60 säljtransaktioner. Vidare kommer 

andelen köp och sälj att redovisas samt under vilken tid på året som köp och sälj 

förekommer mest frekvent. 

 

5.1 Inledande empiri & handelsbeteende hos närstående 

I denna del kommer den aggregerade överavkastningen samt den genomsnittliga 

överavkastningen för köp- och säljtransaktioner att redogöras för. Dessa värden kommer 

att presenteras för samtliga undersökta kategorier, det vill säga Barn, Make/Maka, 

Anhörig och Sambo samt för närståendekategorin som helhet med en horisont på 20, 60 

och 240 handelsdagar. Sedermera kommer t-testerna att presenteras och analyseras. 

Därefter kommer förhållandet mellan antalet köp och sälj för respektive kategori att 

redovisas. Slutligen kommer resultaten att analyseras och tänkbara förklaringar till 

insamlad data att redogöras för.  

 

Först kommer den aggregerade avkastningen för köptransaktioner att presenteras i 

förhållande till index, där ett positivt värde medför en överavkastning medan ett negativt 

värde innebär en underavkastning. Den ackumulerade avkastningen i förhållande till 

index divideras sedan med antalet transaktioner, vilket är 15 stycken, för att få den 

genomsnittliga under-, eller överprestationen mot index under respektive 

undersökningsperiod, vilket som tidigare nämnt är 20, 60 samt 240 handelsdagar. 

Därefter görs samma sak för säljtransaktionerna. Slutligen summeras dessa genomsnitt 

för att få en sammanlagd avkastning i förhållande till index.   

 

Studien baseras på totalt 1642 köp- och säljtransaktioner och fördelningen av dessa 

framgår i Tabell 1. Som synes är köp betydligt vanligare än sälj, och för hela populationen 

stod köp för 72,6% av transaktionerna och följaktligen sälj för 27,4%.  

 

Tabell 1: Antal transaktioner för totala populationen 

Kategori Barn Make/Maka Anhörig Sambo Totalt 

Antal köp 258 604 236 94 1192 

Antal sälj 41 258 74 77 450 

Summa 299 862 310 171 1642 
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Figur 2: Handel per månad 

 

Köpen är relativt jämnt spridda under året med toppar i maj, augusti och november, vilket 

framgår i Figur 2. Minst handel sker i sommarmånaderna juni och juli samt i januari.  

 

 
Tabell 2: Antal köp- och säljtransaktioner per år. 

 
 

 

Årsfördelningen för transaktionerna framgår i Tabell 2. År 2007 är mest 

transaktionsintensiv för såväl köp som för sälj. För år 2006 ingår månaderna april till 

december och för år 2015 månaderna januari till mars. År 2011 stod köp för 86% av 

transaktionerna medan under de tre månaderna som inkluderas för 2015 var endast 51% 

köp. 

 

I Tabell 3 visas utfallet i aktiekursens utveckling efter 20, 60 och 240 handelsdagar mätt 

från köpkursen vid transaktionstillfället. På 20 handelsdagars sikt stod respektive 

aktiekurs högre i  36 av de 60 transaktionstillfällena och hade således ett positivt utfall. 

Efter 240 handelsdagar var utvecklingen helt jämnt fördelad då lika många aktier 

genererat en positiv som negativ avkastning. Kategorin Sambo har varit mest 

lyckosamma efter att ha köpt den egna aktien och kursen stod högre vid 31 av kategorins 

totalt 45 mättillfällen och lägre endast 13 av gångerna. Vid ett tillfälle efter 60 

handelsdagar var utvecklingen neutral.  

 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Köp 89 196 178 120 129 142 118 74 126 20

Sälj 65 75 46 38 43 23 36 51 44 19

Totalt 154 271 224 158 172 165 154 125 170 39
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Tabell 3: Utfall för köptransaktionerna på kort- medellång och lång sikt 

 
 

I Tabell 4 visas utfallet av säljtransaktionerna. För säljtransaktionerna innebär ett positivt 

utfall att aktiekursen i insiderbolaget stod lägre vid respektive mätpunkt än vid 

transaktionstillfället. Närstående tog störst andel korrekta beslut på lång sikt med 32 

positiva, 27 negativa och ett neutralt utfall. Sämst timing vid försäjningar stod kategorin 

Barn för, med 15 positiva respektive 30 negativa utfall efter sitt beslut att sälja.   

 

 
Tabell 4: Utfall för säljtransaktionerna på kort- medellång och lång sikt 

 
 

5.2 Analys av handelsmönster hos närstående 

De närstående visar upp en relativt inkonsekvent bild i huruvida beslutet till transaktionen 

har genererat ett positivt eller negativt utfall. Bland köpen ses en övervikt bland de 

positiva utfallen på kort- och medellång sikt medan på lång sikt är resultaten neutralt 

fördelade. Detta överensstämmer med teorier om att marknaden rör sig i ett slumpmässigt 

mönster och att ingen kan förutse framtida kursrörelser. På lång sikt är majoriteten av 

världens ekonomer överens om att den underliggande trenden i marknaden är positiv och 

därmed är den förväntade andelen positiva utfall högre desto längre tidsperiod som 

undersöks. Att inte fler transaktioner har ett positivt utfall grundar sig mest troligt i det 

begränsade antalet transaktioner. Hade studiens omfattning varit större är det troligt att 

en högre andel utfall vara positiva på lång sikt. Desto kortare tidsperiod som mäts ju större 

påverkan har slumpen. Två tänkbara förklaringar till att andelen positiva utfall på kort- 

och medellång sikt kan vara tillfälligheter alternativt ett informationsövertag.  

 

För säljtransaktionerna är resultatet gentemot köp det omvända, på kort sikt var andelen 

negativa utfall i majoritet med 36 stycken, medan på lång sikt var 27 negativa. 

Tillfälligheter och slumpen är en tänkbar delförklaring till detta. En annan tänkbar 

förklaring är att andra faktorer än att maximera avkastningen påverkar beslutet. 

Exempelvis kan skatteplanering vara en tänkbar förklaring, där närstående säljer delar av 

sitt innehav för att kvitta eventuella reavinster i inkomstslaget kapital 

Köp

Utfall Positivt Negativt Positivt Negativt Positivt Negativt

Barn 9 6 6 9 8 7

Make/Maka 9 6 7 8 5 10

Anhörig 8 7 11 4 6 9

Sambo 10 5 10 4 11 4

Summa 36 24 34 25 30 30

20 60 240

Sälj

Utfall Positivt Negativt Positivt Negativt Positivt Negativt

Barn 4 11 4 11 7 8

Make/Maka 6 9 10 5 8 7

Anhörig 9 6 9 5 11 3

Sambo 5 10 10 5 6 9

Summa 24 36 33 26 32 27

60 24020
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5.3 Barn till insynsperson 

Den första kategorin som studerades var Barn till insynspersoner och huruvida de lyckas 

generera en överavkastning mot marknaden samt när och hur de handlar. För att 

undersöka deras prestation gentemot marknaden har följande hypoteser formulerats: 

 

𝐻0: Barn till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning 

𝐻1: Barn till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga 

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 

 

Tabell 5: Avkastning hos kategorin Barn 

Transaktion 20 dagar 60 dagar 240 dagar 

Aggregerad Köp 41,73% 131,05% 145,20% 

Genomsnitt Köp 2,78% 8,74% 9,68% 

Aggregerad Sälj -41,84% -40,97% -268,02% 

Genomsnitt Sälj -2,79% -2,73% -17,87% 

Avkastning mot index 0,00% 3,00% -4,09% 

 

I kategorin Barn till insynspersoner var köptransaktioner betydligt vanligare än 

säljtransaktionerna, 258 stycken kontra 41 stycken, vilket framgår i figur 3. Tabell 5 visar 

hur totalt 30 slumpmässigt valda transaktioner, fördelade på 15 köp och 15 sälj, presterat 

mot jämförelseindexet OMXSPI under 20, 60 respektive 240 handelsdagar. I tabellen 

framgår att köptransaktioner har resulterat i en högre avkastning än index och 

säljtransaktioner en lägre avkastning än index under samtliga undersökningsperioder. 

Avkastningen vid en säljtransaktion fram till respektive mätpunkt sätts till 0, vilket 

medför att index i genomsnitt har gett en positiv avkastning vid samtliga mätpunkter. I 

genomsnitt har barnen, genom att sälja, underpresterat marknadsindexet med 17.87% på 

årsbasis.  

 

 
Figur 3: Köp och sälj hos kategorin Barn visat i procent 

Vidare kan det konstateras att barns köptransaktioner varit lyckosamma och generarat en 

avkastning som överstigit index vid samtliga mätpunkter, mest anmärkningsvärt är en 

överavkastning på 8,74% på 60 handelsdagar. Den aggregerade avkastningen visar på en 

svag överavkastning på 60 handelsdagars sikt och en underavkastning om 4,09% på 240 
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handelsdagars sikt. På kort sikt avkastade Barnen helt i linje med marknanden. Det 

enkelsidiga t-testet visade ingen statistik signifikans för någon av tidsperioderna. 

Nollhypotesen kan därmed inte förkastas. För respektive periods p-värde, se bilaga 1. I 

företaget Wallenstam skedde insiderköpen till Barn frekvent och tre av dessa slumpades 

in i urvalet bland köptransaktionerna. 

 

5.3.1 Analys av Barns agerande 

Att köp är betydligt mer frekvent än sälj hos Barn till insynspersoner är inte förvånande 

då de i regel är långsiktiga och över tid har aktiemarknaden visat sig vara den 

investeringsform som genererar den högsta avkastningen. Att köpen skulle utgöra hela 

86% av antalet transaktioner är däremot förvånande, men även det talar för att deras 

agerande genomsyras av långsiktighet. Att köptransaktionerna överavkastade marknaden 

så pass mycket som de gjorde, framförallt på kort- och medellång sikt, är 

anmärkningsvärt. Det är svårt att spekulera i eventuella orsaker till att utfallet blev som 

sådant och det kan mycket väl tänkas vara slumpen. Att de underpresterat vid försäljning 

kan tänkas förklaras med att index under mätperioden gått historiskt bra efter finanskrisen 

2007-2008, och letat sig upp till en ny högstanotering i början av år 2015. Den medellånga 

perioden, 60 handelsdagar, var närmast att uppnå statistik signifikans med ett p-värde på 

0,149.  

 

 
Figur 4: Handel per månad i kategorin Barn. 

 

De populäraste handelsmånaderna för barn är maj, augusti och november, vilket framgår 

av Figur 4. Den höga transaktionsfrekvensen i slutet av året kan kopplas till teorin att 

insiders säljer i slutet av året i syfte att minimera skatten på eventuella vinster i andra 

aktier eller kapitalplaceringar.  
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5.4 Make/Maka till insynsperson 

Nästa kategori som studerades var Make/Maka till insiders. För att undersöka om de 

överavkastar marknadsindexet OMXSPI har följande hypoteser formulerats: 

 

𝐻0: Make/Maka till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga 

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Make/Maka till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga   

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 

Tabell 6:Avkastning hos kategorin Make/Maka 

Transaktion 20 dagar 60 dagar 240 dagar 

Aggregerad Köp -17,62% 58,28% 234,86% 

Genomsnitt Köp -1,17% 3,89% 15,66% 

Aggregerad Sälj -1,75% -51,76% 28,95% 

Genomsnitt Sälj -0,12% -3,45% 1,93% 

Avkastning mot index -0,65% 0,22% 8,79% 

 

 

När närstående till insiders handlar aktier är Make/Maka den vanligast förekommande 

kategorin, och utgör över hälften av alla registrerade transaktioner, 862 av totalt 1642 

stycken. I Tabell 6 framgår avkastningen för urvalet. På kort sikt har såväl köp- som sälj 

underpresterat mot index, medan på lång sikt har de båda överpresterat. Den aggregerade 

avkastningen uppgår till 234,86% för köp respektive 28,95% för sälj, vilket leder till att 

den genomsnittliga avkastningen för samtliga 30 transaktioner överstiger index med 

8,79% på lång sikt. P-värdet på lång sikt är den som kommer närmast signifikans, men 

uppgår endast i 0,227 vilket leder till att nollhypotesen inte kan förkastas (se bilaga 1). 

Vad som är noterbart är att fyra transaktioner på köpsidan slumpades fram från företaget 

Lammhults Design. 

 

5.4.1 Analys av Make/Makas agerande 

På kort- och medellång sikt presterade Make/Maka i linje med index, -0,65% respektive 

0,22%. Att den genomsnittliga köptransaktionen överavkastade marknadsindex med 

15,66% är uppseendeväckande. Inkluderas säljtransaktionerna hamnar den 

genomsnittliga avkastningen mot index på 8,79% vilket är markant högre än för kategorin 

barn som noterade -4.09%. Vad denna differens på nästan 13 procentenheter kan tänkas 

bero på är inte alldeles självklart. En tänkbar förklaring är att 240 handelsdagar i 

investeringssammanhang är en relativt kort tidshorisont och passar Make/Maka bättre än 

för barn, vilka kan förmodas ha ett betydligt längre perspektiv i sina investeringar då de i 

regel är yngre.  

 

En transaktion som bör nämnas i sammanhanget är ett köp i Boliden som skedde 2009-

01-13 och gav 139% samt 354% efter 60 respektive 240 handelsdagar. Utan denna 

transaktion skulle den genomsnittliga avkastningen på lång sikt istället hamna 1,42% 

under index och den genomsnittliga köptransaktionen på -4,78% jämfört med index. 

Detta är ett argument till att använda logaritmiska värden vid beräknandet av avkastning 
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då det begränsar påverkandet av enstaka extremvärden. Att såväl kort- som medellång 

sikt får höga p-värden är helt enligt förväntan då den genomsnittliga avkastningen i 

princip varit densamma som för index. 

 

 
Figur 5:Handel per månad i kategorin Make/Maka. 

 

Transaktionerna per månad för Make/Maka visas i Figur 5. Som synes sker handeln i den 

egna aktien relativt jämnt utspritt över året, där ingen månad sticker ut nämnvärt i 

transaktionsfrekvens. Precis som för kategorin Barn är såväl november som december 

populära handelsmånader vilket även för kategorin Make/Maka kan tänkas bero på 

skatteeffekter. Ökningen i maj kan tänkas bero på återinvestering av utdelningar som skett 

under våren. 

5.5 Anhörig till insynsperson 

Nästa kategori som granskats är Anhöriga, det vill säga närstående som inte är barn till, 

eller har ett förhållande med den primära insynspersonen. Exempel på vad en Anhörig 

kan vara är förälder, styvbarn eller svåger till insynspersonen. Följande hypoteser har 

formulerats för att undersöka om Anhöriga överavkastar marknaden:  

 

𝐻0: Anhörig till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Anhörig till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 

 
Tabell 7: Avkastning hos kategorin Anhörig. 

Transaktion 20 dagar 60 dagar 240 dagar 

Aggregerad Köp 60,77% 66,84% 23,57% 

Genomsnitt Köp 4,05% 4,46% 1,57% 

Aggregerad Sälj 1,87% -47,62% -19,90% 

Genomsnitt Sälj 0,12% -3,17% -1,33% 

Avkastning mot index 2,09% 0,64% 0,12% 
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Anhöriga till insiders stod för totalt 310 transaktioner, fördelade på 236 köp och 74 sälj, 

och är därmed den kategori med näst högst andel köp med 76%. Anhöriga överavkastar 

marknaden i samtliga tidsperioder, emellertid inte i någon större utsträckning. På kort sikt 

överavkastade kategorin marknaden med 2,09% vilket resulterade i ett p-värde på 0,172 

(se bilaga 1) vilket förvisso är lågt men inte statistiskt signifikant. Då inget av p-värdena 

understiger 0,05 kan inte heller nollhypotesen förkastas.  

 

På kort sikt avkastade bolaget CTT 55,4% efter köpet som skedde 2009-03-02 mot index 

som presterade 2,2% under samma period (se bilaga 5). Sämst timing hade köpet av 

SSAB 2012-05-02 som efter 20 handelsdagar minskat i värde med 17,1%. Nämnas bör 

dock att index under samma period uppvisade ett resultat på -7,3%. I företaget Bergs 

Timber noterades 19 unika försäljningar under år 2006, alla utförda av samma person. I 

det slumpade urvalet på 15 säljtransaktioner ingick fem av dessa. Utfallet av just dessa 

försäljningar kan i efterhand konstateras som mindre lyckade, då aktien steg från cirka 6 

kr till en toppnotering på drygt 21 kr i mitten av år 2007. 

 

5.5.1 Analys av Anhörigs agerande 

Anhöriga, likt tidigare nämnda kategorier, överpresterar marknaden vid köp och 

underpresterar vid sälj. Avkastningen ligger nära index under samtliga mätperioder. Efter 

en köptransaktion är skillnaden mot index som lägst för Anhöriga på lång sikt med en 

överavkastning på 1,57% i genomsnitt. Att kategorin presterar så pass bra efter 20 

handelsdagar efter att ha köpt aktier i det egna bolaget tyder på att de lyckats bra med 

timingen i sina köp. Försäljningen i Bergs Timber där en närstående ses sälja flertalet 

gånger kan mycket väl vara för att diversifiera innehavet vilket Kallunki et al. (2009, s. 

38) anger som en av anledningarna till att insiders säljer den egna aktien.  

 

 
Figur 6: Handel per månad i kategorin Anhörig. 

 

De Anhöriga handlar mest frekvent i november följt av maj, med en ganska stor skillnad 

månaderna emellan vilket framgår i Figur 6. Värt att notera är den väsentliga skillnaden 

mellan september – oktober och november, där den sistnämnda har nästan fem gånger så 

hög transaktionsfrekvens som föregående två månader. Varför just november är en såpass 

populär månad att handla i finns det ingen självklar förklaring till, men en förklaring är 

like tidigare kategorier skatteplanering. Värt att notera är att det är precis ett halvår till 

den andra toppmånaden, vilket är maj.  
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5.6 Sambo till insynsperson 

Den sista kategorin som studeras är Sambo till insiders och följande hypoteser har ställts 

upp för att testa om denna kategori överavkastar marknadsindex: 

 

𝐻0: Sambo till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Sambo till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga 

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 
Tabell 8: Avkastning hos kategorin Sambo 

Transaktion 20 dagar 60 dagar 240 dagar 

Aggregerad Köp 26,14% 16,33% 134,83% 

Genomsnitt Köp 1,74% 1,09% 8,99% 

Aggregerad Sälj 13,91% -13,63% -22,58% 

Genomsnitt Sälj 0,93% -0,91% -1,51% 

Avkastning mot index 1,33% 0,09% 3,74% 

 

 

 

Sambos till insynspersoner har även de haft en högre avkastning än index under samtliga 

mätperioder. Som synes i Tabell 8 avkastade kategorin i genomsnitt 8,99% över 

jämförelseindexet OMXSPI på lång sikt efter en köptransaktion. Detta resulterade i ett p-

värde på 0,230. På kort sikt var p-värdet ännu lägre, 0,168, men inte heller detta uppnår 

statistiskt signifikans. Detsamma gäller för medellång sikt där avkastningen var i linje 

med index och med ett p-värde på 0,482. Företaget Bilia är överrepresenterat i antal 

transaktioner bland Sambos till insynspersoner och fyra sälj respektive ett köp slumpades 

fram i det stratifierade urvalet.  

 

5.6.1 Analys av Sambos agerande 

Det som är mest anmärkningsvärt bland Sambos agerande är förhållandet mellan köp och 

sälj. Hela 45% av alla registrerade transaktioner som Sambos utfört är försäljningar, vilket 

kan jämföras med Make/Maka som ligger näst högst med 29,8% (se tabell 1). Vad 

skillnaden mellan Sambo och Make/Maka kan bero på är svårt att dra en slutsats kring. 

En tänkbar förklaring kan vara att den genomsnittliga längden på förhållandet mellan 

Sambos och huvudman kontra Make/Maka och huvudman kan tänkas vara kortare. I de 

fall där förhållandet är kortare kan det tänkas att Sambos väljer att sälja av sina innehav i 

anknytning till att de går skilda vägar med sin tidigare partner.  

 

Den mest lyckade transaktionen för kategorin Sambo utfördes i Hemfosa som avkastade 

93% under 240 handelsdagar, vilket är drygt 68% mer än OMXSPI under samma period. 

Sämst gick det för försäljningen i Sandvik 2009-02-09 precis efter finanskrisen passerat 

och därmed underpresterade index med 41,5% på ett års sikt.  
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Figur 7: Handel per månad i kategorin Sambo. 

 

Sambos handlar även de väldigt utspridd under året med undantag för januari och juli som 

endast står för 2% respektive 1% av alla transaktioner, vilket kan ses i Figur 7. Vad detta 

kan bero på är svårt att spekulera i, speciellt då juni, augusti, december och februari alla 

visar på en hög transaktionsfrekvens. 

  

5.7 Sammanfattning av samtliga Närståendes agerande 

Slutligen undersöks samtliga kategorier sammanslaget under benämningen Närstående. I 

denna kategori är alla transaktioner sammanslagna och resultaten består således av 60 

köp- respektive 60 säljtransaktioner mot tidigare 15. Likt tidigare avsnitt formuleras 

följande hypoteser för att testa samtliga närståendes eventuella överavkastning:  

 

𝐻0: Närstående till insynspersoner överavkastar inte marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning ≤ förväntad avkastning  

𝐻1: Närstående till insynspersoner överavkastar marknaden, det vill säga  

faktisk avkastning > förväntad avkastning 

 
Tabell 9: Avkastning hos samtliga Närstående 

Transaktion 20 dagar 60 dagar 240 dagar 

Aggregerad Köp 111,03% 272,50% 538,47% 

Genomsnitt Köp 1,85% 4,54% 8,97% 

Aggregerad Sälj -27,81% -153,98% -281,54% 

Genomsnitt Sälj -0,46% -2,57% -4,69% 

Avkastning mot index 0,69% 0,99% 2,14% 

 

 

Gruppen närstående, vilket är samtliga fyra kategorier sammanslaget, visar på en positiv 

avkastning mot index. Köptransaktionerna visar på positiv avkastning medan 

säljtransaktionerna har en negativ avkastning, vilket framgår i Tabell 9. T-testerna visar 

på p-värden som uppgår till 0,186, 0,271 respektive 0,275. Ingen av tidsperiodena uppnår 
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därmed statistisk signifikans, vilket medför att nollhypotesen inte kan förkastas. Det 

minsta värdet som noterades efter 240 handelsdagar i stickprovet var -50,16% efter en 

försäljning i Image Systems, medan det bästa var köpet i Boliden på 306,5%.  

 

För gruppen Närstående testades samtliga köp- och säljtransaktioner var för sig. 

Resultatet på det enkelsidiga t-testet visade p-värden på 0,101, 0,064 och 0,086 för 

köptransaktionerna respektive 0,796, 0,982 samt 0,951 för säljtransaktionerna.  

 

5.7.1 Analys av samtliga Närstående 

Att närstående som helhet uppnår en positiv avkastning mot jämförelseindexet OMXSPI 

finns det flera tänkbara förklaringar till. Metoden som använts i studien bortser helt från 

Beta-värdet, vilket gör att aktiernas förväntade normalavkastning inte helt 

överensstämmer med det för index. Säljtransaktionerna har en sämre avkastning än index 

i samtliga mätperioder. Detta kan förklaras med att index över tid har presterat en positiv 

avkastning, och när denna jämförs med noll, samtidigt som urvalet är stort, kommer index 

att avkasta bättre. Värt att beakta är att transaktionskostnader inte är inkluderade i studien, 

vilket uppskattningsvis skulle dra ner avkastningen med några tiondels procent.  

 

Att inte någon av tidsperioderna visar på en statistiskt säkerställd överavkastning tyder 

på att närstående till insiders inte utnyttjar ett eventuellt informationsövertag som de 

besitter med tanke på sin anknytning till respektive huvudman, det vill säga den primära 

insynspersonen. En annan tänkbar förklaring är att marknaden, likt Famas (1965) teorier 

om den starkt effektiva marknaden säger, är så pass effektiv att de närstående inte lyckas 

överavkasta marknaden trots tillgången till privat information Säljtransaktionerna på 60 

samt 240 handelsdagar, med p-värden uppgående till 0,982 samt 0,951 tyder på att båda 

underpresterar mot index. Detta kan mycket väl bero på undersökningsmetoden där en 

noll-avkastning antas från försäljningstidpunkten. För de sammanslagna 

köptransaktionerna är statistisk signifikans nära att uppnås men värdena är lite för höga.  

 

Köpen, som redovisas i Figur 8, förekommer främst i maj och november, medan sälj, 

vilket visas i Figur 9, är vanligare i augusti och januari. En tänkbar förklaring till detta är 

att merparten av utdelningarna avskiljs under våren och att dessa sedan återinvesteras i 

det egna bolaget. Säljtransaktionernas ökning i januari är däremot svårare att finna en 

förklaring till. En tänkbar orsak till att 15% av alla försäljningar sker under årets första 

månad är att närstående, precis som investerarkollektivet i sin helhet, ser över sina 

investeringar i samband med det nya året och väljer att omplacera delar av sitt innehav.  
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Figur 8: Köptransaktioner per månad hos samtliga Närstående 

 

 
Figur 9: Säljtransaktioner hos samtliga Närstående. 
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6. Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka huruvida närstående till insiders på 

Stockholmsbörsens Small-, Mid-, och Large Cap-listor överavkastar marknaden och 

indexet OMXSPI på 20, 60 samt 240 handelsdagar. Kapitlet ämnar besvara studiens 

frågeställning och avslutningsvis ge förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

6.1 Studiens slutsatser 
 

- Hur ser aktiehandeln ut hos närstående till insiders i det egna bolaget och vilken 

avkastning presterar de jämfört med marknadsindex? 

  

Studien undersöker om kategorierna Barn, Make/Maka, Anhörig och Sambo samt 

samtliga kategorier tillsammans överavkastar marknaden på kort- (20 handelsdagar), 

medellång- (60 handelsdagar) och lång sikt (240 handelsdagar). Studien finner inga 

statistikt signifikanta evidens på att närstående, varken uppdelat eller sammanslaget i sin 

helhet uppnår en överavkastning mot marknaden. Inte heller enbart köptransaktionerna 

visade på någon signifikant nivå av överavkastning. Säljtransaktionerna indikerade 

snarare på en underavkastning, vilket troligen beror på studiens metod där en noll-

avkastning antas efter försäljning. Studiens urval och omfång är begränsat vilket påverkat 

resultatet. Ett större urval hade möjligen kunnat medföra att resultaten från de statistiska 

test som genomfördes uppnått signifikans. 

 

När det kommer till handelsbeteende och huruvida de närståendes köp- och 

säljtransaktioner visat sig vara korrekta beslut i efterhand motsvarar resultatet 

förväntningarna att vissa presterar bättre än index medan andra presterar sämre för de 

olika tidsperioderna. Hade närstående till insynspersoner besuttit ett informationsövertag 

borde en majoritet av alla transaktioner resulterat i positiva utfall, om inte marknaden likt 

Famas (1965) teorier är startk effektiv. Att ingen statistisk säkerställd 

överavkastninguppnåddes kan även det härledas till studiens i sammanhanget ringa 

omfattning. Fler transaktioner skulle kunna ge en djupare förståelse för hur närstående till 

iniders agerar och hur deras förmåga att välja rätt tidpunkt för sina köp och försäljningar 

i insiderbolaget. 

 

Den sammanlagda slutsatsen från studien blir därmed att det finns antydan till att 

närstående till insiders presterar bättre än marknaden men det kan inte fastställas med 

statistisk signifikans då urvalet är för litet. Om närstående använder sig av ett eventuellt 

informationsövertag men ändå inte lyckas kapitalisera på det i någon vidare utsträckning 

kan marknaden antas vara starkt effektiv eller så beror resultatet helt enkelt på slumpen.   

Den valda metoden där en noll-avkastning antas efter en försäljning har sina för- och 

nackdelar, där den största nyttan är dess enkelhet tillsammans med att resultatet kan antas 

bli relativt rättvisande. Den största nackdelen med denna metod får anses vara att 

aktiernas individuella risk, Beta-värdet, inte har tagits i beaktande, i kombination med 

studiens ringa omfång.  
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6.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar till nuvarande forskning genom att undersöka något som inte tidigare 

granskats, nämligen huruvida närstående till insiders, det vill säga huruvida Barn, 

Make/Maka, Anhörig och Sambo överavkastar marknaden. Studien kartlägger även hur 

frekvent dessa närstående handlar och när under årets månader som dessa köp respektive 

sälj sker mest frekvent. Uppsatsens slutsatser kan appliceras på Stockholmsbörsens 

Small-, Mid-, och Large Cap-listor under perioden 2006-04-01 till 2016-04-01 

 

6.3 Rekommendationer till framtida forskning 

Till framtida forskning rekommenderas fokus på framförallt köptransaktioner utförda av 

gruppen närstående. Större transaktioner än enbart 15 per kategori är att rekommendera 

för att kunna uppnå statistik signifikans. Vidare vore det intressant att se om det finns 

någon skillnad i avkastning beroende på vilken position som huvudman har i förhållande 

till den närstående. För att få en bra bild av den verkliga över- eller underavkastningen 

kan även transaktionens storlek inkluderas i studien. Ytterligare ett intressant 

undersökningsobjekt är huruvida närstående handlar eller inte i anknytning till handel av 

huvudman i insiderbolaget.  



 

34 

 

7. Etiska aspekter 

Detta avsnitt ämnar diskutera de etiska och samhälleliga aspekterna som tagits i 

beaktande under genomförandet av studien och som denna uppsats kan tänkas beröra.  
 

7.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

När det talas om forskningsetik inom vetenskaplig forskning och studier så talas det 

främst om problematik kring de personer som forskningen involverar. Dessa personer 

innefattar personer som antingen är försöksobjekt eller informationskällor 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Bryman (2011, s. 127) menar på att det finns ett antal 

särskilda aspekter som en forskare bör ta i beaktande vid genomförandet av 

forskningsstudier. De viktigaste principerna som Bryman beskriver är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet samt nyttjandekravet. 

 

Denna studie utgår ifrån en kvantitativ metod men den inkluderar inte respondenter likt 

enkätundersökningar. I och med att denna studie inte inkluderar fysiska respondenter 

behöver inte denna studie beakta de principer som Bryman nämner i samma utsträckning 

som vid annan kvantitativ forskning. Sammanfattningsvis har denna studie inte beaktat 

några särskilda etiska aspekter gällande det material som studien bygger på, då 

informationen som studien bygger på är offentliga handlingar och finns tillgängliga för 

allmänheten 

 

Etiken kring insiderhandel är ett kontroversiellt och flitigt diskuterat ämne då 

finansmarknadens funktionalitet bygger på lika villkor och att alla aktörer har samma 

förutsättningar. Enligt lagen är det förbjudet att agera på information som inte är publik, 

vilket medför att ingen aktör på marknaden systematiskt borde kunna överavkasta 

marknaden, inte ens insiders eller närstående till insiders.  
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8. Sanningskriterier 

I det här kapitlet kommer studiens sanningskriterier att presenteras. Denna studie utgår 

ifrån en kvantitativ metod och därför kommer sanningskriterierna reliabilitet och 

validitet att redogöras för. Kapitlet kommer att innehålla en generell redogörelse för 

begreppen samt en koppling till den aktuella studien. 

8.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet innefattar huruvida en studie skulle generera samma resultat i det 

fall studien upprepas vid ett senare tillfälle. Genererar studien samma resultat vid ett 

senare tillfälle anses studien ha en hög reliabilitet (Saunders et al., 2012, s. 192). Att en 

studie har en hög reliabilitet anses vara synonymt med att studien betraktas som pålitlig. 

Genom att kunna undersöka att den data som studien bygger på är insamlad på ett korrekt 

sätt kan studiens trovärdighet öka (Eliasson, 2006, s. 15). Denna studie förklarar 

genomgående det tillvägagångssätt som används i det praktiska metodkapitlet. Genom en 

utförlig förklaring av studiens genomförande medför detta möjligheter för utomstående 

att kunna replikera studien för att säkra studiens reliabilitet. 

 

Reliabilitet innefattar som tidigare diskuterat huruvida studiens resultat skulle bli 

identiskt i det fall som studien genomfördes igen. En replikering av denna uppsats skulle 

med stor sannolikhet bidra med ett likadant resultat då den data studien bygger på finns 

allmänt tillgänglig. Det som kan ha påverkat studiens resultat är således begränsat till 

databearbetningen och i de fall som eventuell felhantering gjorts. Sannolikheten att ett 

datafel har uppkommit till följd av den manuella behandling som gjorts då datan samlats 

bör inte anses som särskilt stor så den insamlade datan kontrollerats av författaren vid ett 

flertal tillfällen. 

 

8.2 Validitet 

Validitet är ett annat viktigt kriterium som en forskare bör beakta inom vetenskaplig 

forskning. Validitet syftar till att en forskare beaktar huruvida en undersökning verkligen 

undersöker det som den är ämnad att göra. Genom att en studie har en hög validitet så 

besvarar uppsatsen tydligt det som problemformuleringen syftar till. Ejvegård (2003, s. 

70) delar upp validitet i intern och extern validitet. Intern validitet syftar till hur de 

instruments som används för att mäta data i studien har används och extern validitet syftar 

till hur väl en studies resultat kan generaliseras (Ejvegård, 2003, s. 70). 

 

Hur väl denna studie mäter en eventuell överavkastning hos nästående är denna studies 

interna validitet. Genom att denna studie utgår ifrån en metod som är allmänt erkänd och 

välanvänd inom studiens aktuella område kan författaren säkerställa att studien har en 

god inre validitet. Något som däremot bör tas med i beaktande är den kritik som Wells 

(2004, s. 66) riktat mot eventstudier. Resultaten som fås fram utifrån eventstudier bör 

analyseras med stor försiktighet då variabler som ränta och konjunkturer kan ha en 

påverkan på resultat men som inte tagits med i beaktande (Wells, 2004, s. 68). Trots den 

kritik som Wells belyser anser författaren att en eventstudie är det mest lämpade metoden 

för att kunna besvara denna studies frågeställning på lämpligast sätt. Studier av liknande 

slag inom området har nästintill uteslutande använd sig av en eventstudie och således är 

det bäst lämpat att även denna studie ifrån denna metod. 
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Extern validitet rör huruvida resultaten som frambringats kan generaliseras (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 94). Denna studie har i sitt urval använt sig av ett totalurval och därmed 

finns en tillgång till hela populationen i urvalet. Således kommer studiens resultat att 

kunna appliceras på hela populationen vilket innebär att resultaten kan generaliseras. 

Generaliserbarheten i denna studie bidrar således till att studien har en hög extern 

validitet. 

  



 

37 

 

Källförteckning  

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?: om vikten av 

problem och teori i forskningsprocessen. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C., & Allen, F. (2011). Principles of corporate 

finance. 10:e uppl. New York: The McGraw-Hill Companies. 

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga Metoder. 1:a uppl. Malmö: Liber. 

 

Degutis, A., & Novickytė, L. (2014). The Efficient Market Hypothesis: A Critical 

Review of Literature and Methodology. Ekonomika, 93 (2), 7-23. 

 

Eckbo, B. E., & Smith, D. C. (1998). The Conditional Performance of Insider Trades. 

Journal of Finance, 53, 467-498. 

 

Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fama, E. (1965). The Behaviour of Stock Market Prices. Journal of Business, 38 (1), 

34-105. 

Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. 

Journal of Finance, 25 (2), 383- 417.  

 

Finansinspektionen (2009). Vem är insider? Finansinspektionen. 

http://www.finanssivalvonta.fi/se/Noterade_bolag/Insiderregler/Vem_ar_insider/Pages/

Default.aspx [Hämtad: 2016-04-14]. 

 

Finansinspektionen. (2016a). Berörda personer. Finansinspektionen. 

http://www.fi.se/Regler/Borsbolag/Insynsstallning/Berorda-personer/ [Hämtad: 2016-

05-15]. 

 

Finansinspektionen. (2016b). Vem är anmälningsskyldig. Finansinspektionen. 

http://www.fi.se/Rapportering/Insynshandel/Fragor-och-svar/Vem-ar-

anmalningsskyldig/ [Hämtad: 2016-05-20] 

Finansinspektionen. (2016c). Vad som ska anmälas. Finansinspektionen. 

http://www.fi.se/Rapportering/Insynshandel/Fragor-och-svar/Vad-som-ska-anmalas/  

[Hämtad: 2016-04-14]. 

Finnerty, J. E. (1976). Insiders and Market Efficiency, The Journal of Finance, 31 (4), 

1141-1148. 
 

http://www.finanssivalvonta.fi/se/Noterade_bolag/Insiderregler/Vem_ar_insider/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/se/Noterade_bolag/Insiderregler/Vem_ar_insider/Pages/Default.aspx
http://www.fi.se/Regler/Borsbolag/Insynsstallning/Berorda-personer/


 

38 

 

Folin, J. (2010, 8 augusti). Kan insiderhandel göra marknaden göra marknaden mer 

effektiv? Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kan-insiderhandel-gora-marknaden-

mer-effektiv [Hämtad 2016-04-25]. 

 

Grossman, S., & J. Stiglitz. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient 

Markets, American Economic Review, 70, 393–408. 

 

Jaffe, J. F. (1974). Special Information and Insider Trading, The Journal of Business, 

47(3), 410-428. 

 

Jeng, L. A., Metrick, A., & Zeckhauser, R. (2003). Estimating the Returns to Insider 

Trading: A Performance-Evaluation Perspective. Review of Economics & Statistics, 85 

(2), 455-471. 

 

Jensen, M. (1978). Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency. Journal 

of Financial Economics, 6 (2/3), 95-101. 

 

Jin, L., & Kothari, S.P. (2008). Effect of Personal Taxes on Managers’ Decisions to Sell 

Their Stock. Journal of Accounting and Economics, 46 (1), 23-46. 

 

Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur.  

 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory - An Analysis of Decision 

Making Under Risk. Econometrica, 47, 263-291. 

 

Kallunki, J., Nilsson, H., & Hellström, J. (2009). Why do insiders trade? Evidence 

based on unique data on Swedish insiders. Journal of Accounting & Economics, 48 (1), 

37–53. 

 

Ke, B., Huddart, S., & Petroni, K. (2003). What insiders know about future earnings and 

how they use it: Evidence from insider trades. Journal of Accounting and Economics, 

35, 315–346. 

 

Lakonishok, J., & Lee, I. (2001), Are Insider Trades Informative? The Review of 

Financial Studies, 14 (1), 79-111. 

 

Lim, K., & Brooks, R. (2011). The evolution of stock market efficiency over time: A 

survey of the empirical literature. Journal Of Economic Surveys, 25 (1), 69-108. 
 

Lo, A.W. (2004). The Adaptive Markets Hypothesis. Journal Of Portfolio Management, 

30, 15-29. 

 

MacKinlay, A.C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of 

Economic Literature, 35 (1), 13–39. 

 

Malkiel, B. G. (2011). The efficient-market hypothesis and the financial crisis. 

Rethinking Finance: Perspectives on the Crisis (Konferenshandlingar). Russel Sage 

Foundation. 

 

http://www.svd.se/kan-insiderhandel-gora-marknaden-mer-effektiv
http://www.svd.se/kan-insiderhandel-gora-marknaden-mer-effektiv


 

39 

 

Nasdaq (2016a) Var handlar man aktier? Nasdaq 

http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/varhandlarmanaktier/ [Hämtad 

2016-04-08]. 

 

Nasdaq. (2016b). Varför finns börsen? Nasdaq. 

http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/varforfinnsborsen/ [Hämtad 2016-

04-08]. 

 

Nasdaq. (2016c). Vad är aktieindex? Nasdaq 

http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/vadaraktieindex/ [Hämtad 2016-

04-10]. 

 

Nationalencyklopedin. (2016). Ontologi. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ontologi [Hämtad 2016- 03-

31]. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel, R., & Tabelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. 1:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Perold, A. F. (2004). The Capital Asset Pricing Model, Journal of Economic 

Perspectives, 18 (3), 3–24. 

 

Pettit, R. R., & Venkatesh, P. C. (1995). Insider Trading and Lon-Run Return 

Performance. Financial Management, 24 (2), 88-103. 

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business 

students. 12:e uppl. Harlow: Pearson. 

 

Self, J.K., & Mathur, I. (2006). Asymmetric Stationarity in National Stock Market 

Indices: an MTAR Analysis. Journal of Business, 79, 3153–3174. 

 

Seyhun, H. N. (1986). Insiders’ Profits, Costs of Trading, and Market Efficiency. 

Journal of Financial Economics, 16 (2), 189-212. 

 

Seyhun, H. N. (1988). The Information Content of Aggregate Insider Trading. The 

Journal of Business, 61 (1), 1-24. 
 

SFS 2005:377. Marknadsmissbrukslagen. Stockholm. Finansdepartementet. 

 

Shefrin, H., & Statman, M. (1984). The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride 

Losers Too Long. Theory and evidence. Journal of Finance, 40, 777–790. 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/varhandlarmanaktier/
http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/varforfinnsborsen/
http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/vadaraktieindex/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ontologi


 

40 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutvecklig 

klassiska och nya metoder i informationssamhället: källkritik på internet. 5:e uppl. 

Eslöv: Lorentz Förlag. 
 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.   

 

Wells, W.H. (2004). A beginner’s guide to event studies. Journal of Insurance 

Regulation, 22 (4), 61–70. 

 

Werner, S. P. (2010). Short Selling Activities and Convertible Bond Arbitrage: 

Empirical Evidence from the New York Stock Exchange. 1:a uppl. Gabler Verlag: 

Wiesbaden.   

Yen, G., & Lee, C.F. (2008). Efficient market hypothesis (EMH): past, present and 

future. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 11, 305–329. 

 

 

. 

 

 

 

 

  



 

41 

 

Bilaga 1 

 
 

  



 

42 

 

Bilaga 2 
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 Bilaga 3  

   

Kategori Transaktion Datum Aktie Aktiekurs Index

0 20 60 240 0 20 60 240 20 60 240 20 60 240 20 60 240

Barn Köp 2007-11-12 WALL B 19,83 19,33 19,17 9,21 327,82 357,81 311,19 186,69 -2,538% -3,344% -53,563% 9,148% -5,073% -43,051% -11,686% 1,729% -10,512%

Barn Köp 2010-05-06 WALL B 20,83 22,08 23,29 32,75 334,36 308,52 328,05 367,54 6,000% 11,800% 57,200% -7,728% -1,887% 9,923% 13,728% 13,687% 47,277%

Barn Köp 2008-11-07 SVIK 67,00 59,50 54,75 80,50 206,89 196,55 206,76 292,34 -11,194% -18,284% 20,149% -4,998% -0,063% 41,302% -6,196% -18,221% -21,153%

Barn Köp 2011-12-27 LUNDBERG   B 203,00 212,30 226,70 231,70 305,12 323,96 345,89 339,19 4,581% 11,675% 14,138% 6,175% 13,362% 11,166% -1,593% -1,687% 2,972%

Barn Köp 2010-08-09 KLOV A 54,60 55,40 60,40 60,80 334,07 327,01 347,39 334,47 1,465% 10,623% 11,355% -2,113% 3,987% 0,120% 3,579% 6,636% 11,236%

Barn Köp 2012-05-08 WALL B 33,03 33,05 37,43 43,88 319,52 308,29 332,46 366,29 0,061% 13,321% 32,849% -3,515% 4,050% 14,638% 3,575% 9,271% 18,211%

Barn Köp 2009-03-06 INVE A 90,00 106,75 113,75 125,00 187,69 216,83 241,4 295,08 18,611% 26,389% 38,889% 15,526% 28,616% 57,217% 3,086% -2,227% -18,328%

Barn Köp 2015-01-08 BYGGMAX 53,00 57,75 60,50 85,50 473,61 514,09 546 500,12 8,962% 14,151% 61,321% 8,547% 15,285% 5,597% 0,415% -1,134% 55,723%

Barn Köp 2009-08-25 SKISTAR B 108,75 120,00 134,50 126,25 274,06 287,39 302,1 334,07 10,345% 23,678% 16,092% 4,864% 10,231% 21,897% 5,481% 13,447% -5,805%

Barn Köp 2015-03-23 ANOT 0,40 0,39 0,57 0,58 548,04 559,01 522,68 485,08 -2,500% 42,500% 45,000% 2,002% -4,627% -11,488% -4,502% 47,127% 56,488%

Barn Köp 2007-01-26 HM B 183,75 188,50 216,00 170,25 384,07 395,46 411,3 326,09 2,585% 17,551% -7,347% 2,966% 7,090% -15,096% -0,381% 10,461% 7,749%

Barn Köp 2009-12-17 NIBEINDUST   B 70,25 76,00 77,75 88,25 299,86 308,7 320,47 349,36 8,185% 10,676% 25,623% 2,948% 6,873% 16,508% 5,237% 3,803% 9,115%

Barn Köp 2007-11-14 KNOW 63,75 61,00 53,00 24,00 362,27 364,22 302,26 182,56 -4,314% -16,863% -62,353% 0,538% -16,565% -49,607% -4,852% -0,298% -12,746%

Barn Köp 2007-11-26 PEAB INDUSTRI B53,50 67,00 65,75 22,80 339,88 345,99 313,53 212,33 25,234% 22,897% -57,383% 1,798% -7,753% -37,528% 23,436% 30,650% -19,855%

Barn Köp 2008-09-09 BETSSON B 20,49 19,70 17,61 26,07 274,8 230,11 187,25 281,4 -3,856% -14,056% 27,233% -16,263% -31,860% 2,402% 12,407% 17,804% 24,831%

Barn Försäljning 2008-07-16 DGC 30,10 34,00 28,00 57,00 262,64 283,71 224,13 304,02 0,000% 0,000% 0,000% 8,022% -14,663% 15,755% -8,022% 14,663% -15,755%

Barn Försäljning 2008-08-06 GIAB 29,88 27,74 14,48 22,22 273,39 280,13 182,56 260,99 0,000% 0,000% 0,000% 2,465% -33,224% -4,536% -2,465% 33,224% 4,536%

Barn Försäljning 2014-08-27 MVIR B 125,00 129,25 114,75 90,25 451,79 449,99 459,55 526,7 0,000% 0,000% 0,000% -0,398% 1,718% 16,581% 0,398% -1,718% -16,581%

Barn Försäljning 2009-03-05 IMAGE 845,22 1155,13 732,52 676,18 194,29 206,68 248,59 291,74 0,000% 0,000% 0,000% 6,377% 27,948% 50,157% -6,377% -27,948% -50,157%

Barn Försäljning 2010-06-17 ALLTELE 17,50 16,80 15,10 20,90 322,79 329,55 327,93 362,28 0,000% 0,000% 0,000% 2,094% 1,592% 12,234% -2,094% -1,592% -12,234%

Barn Försäljning 2006-08-30 NOLATO   B 79,25 80,00 68,50 58,50 313,33 332,51 354,41 391,09 0,000% 0,000% 0,000% 6,121% 13,111% 24,817% -6,121% -13,111% -24,817%

Barn Försäljning 2007-04-24 FAB   B 91,50 85,50 76,00 63,50 411,3 412,51 421,42 324,15 0,000% 0,000% 0,000% 0,294% 2,460% -21,189% -0,294% -2,460% 21,189%

Barn Försäljning 2014-12-23 FOI B 354,00 400,00 367,00 405,00 475,54 503,7 547,78 501,49 0,000% 0,000% 0,000% 5,922% 15,191% 5,457% -5,922% -15,191% -5,457%

Barn Försäljning 2011-03-10 BETSSON B 45,42 43,42 51,00 63,50 358,57 369,31 369,02 339,94 0,000% 0,000% 0,000% 2,995% 2,914% -5,196% -2,995% -2,914% 5,196%

Barn Försäljning 2006-08-30 NOLATO   B 79,25 80,00 68,50 58,50 313,33 332,51 354,41 391,09 0,000% 0,000% 0,000% 6,121% 13,111% 24,817% -6,121% -13,111% -24,817%

Barn Försäljning 2008-12-09 PEAB INDUSTRI B19,90 24,80 23,30 47,50 203,47 204,2 198,3 297,35 0,000% 0,000% 0,000% 0,359% -2,541% 46,139% -0,359% 2,541% -46,139%

Barn Försäljning 2014-03-03 WALL B 52,30 53,05 57,50 74,45 430,6 440,3 455,66 537,31 0,000% 0,000% 0,000% 2,253% 5,820% 24,782% -2,253% -5,820% -24,782%

Barn Försäljning 2009-10-05 NIBEINDUST   B 70,00 77,00 69,00 79,00 280,4 286,34 301,06 339,02 0,000% 0,000% 0,000% 2,118% 7,368% 20,906% -2,118% -7,368% -20,906%

Barn Försäljning 2008-12-09 PEAB INDUSTRI B19,90 24,80 23,30 47,50 203,47 204,2 198,3 297,35 0,000% 0,000% 0,000% 0,359% -2,541% 46,139% -0,359% 2,541% -46,139%

Barn Försäljning 2010-06-17 ALLTELE 17,70 16,50 14,90 20,00 330,08 319,31 339,02 366,89 0,000% 0,000% 0,000% -3,263% 2,708% 11,152% 3,263% -2,708% -11,152%

Kursutveckling Indexutveckling Avkastning aktie Avkastning index Överavkastning
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Maka/Make Köp 2011-06-28 LAMM B 27,10 27,50 20,50 22,60 340,16 339,21 272,19 307,42 1,476% -24,354% -16,605% -0,279% -19,982% -9,625% 1,755% -4,372% -6,980%

Maka/Make Köp 2014-08-07 INVE A 232,50 253,30 253,50 326,30 431,81 451,02 448,62 529,8 8,946% 9,032% 40,344% 4,449% 3,893% 22,693% 4,498% 5,139% 17,651%

Maka/Make Köp 2010-05-10 LAMM A 42,00 40,50 41,70 33,10 315,66 304,64 334,07 354,73 -3,571% -0,714% -21,190% -3,491% 5,832% 12,377% -0,080% -6,547% -33,568%

Maka/Make Köp 2012-11-22 VITR 38,90 39,50 45,00 84,50 329,46 344,39 371,68 407,09 1,542% 15,681% 117,224% 4,532% 12,815% 23,563% -2,989% 2,866% 93,661%

Maka/Make Köp 2011-05-04 POOL B 32,70 29,70 22,90 15,20 367,68 369,02 338,16 320,96 -9,174% -29,969% -53,517% 0,364% -8,029% -12,707% -9,539% -21,941% -40,810%

Maka/Make Köp 2010-05-25 LAMM B 39,80 41,00 38,80 31,20 292,66 329,81 338,32 369,02 3,015% -2,513% -21,608% 12,694% 15,602% 26,092% -9,679% -18,114% -47,700%

Maka/Make Köp 2008-03-27 LATOUR   B 91,00 84,75 82,25 70,50 312,83 312,89 289,44 198,3 -6,868% -9,615% -22,527% 0,019% -7,477% -36,611% -6,887% -2,138% 14,083%

Maka/Make Köp 2011-11-11 LAMM B 23,50 21,10 23,00 20,20 304,77 298,22 337,04 324,59 -10,213% -2,128% -14,043% -2,149% 10,588% 6,503% -8,064% -12,716% -20,546%

Maka/Make Köp 2009-01-13 BOLIDEN 19,70 21,70 47,10 89,40 204,2 208,59 215,13 300,76 10,152% 139,086% 353,807% 2,150% 5,353% 47,287% 8,002% 133,734% 306,520%

Maka/Make Köp 2011-03-15 RATO B 115,20 119,75 118,20 88,95 341,07 362,01 348,02 348,61 3,950% 2,604% -22,786% 6,140% 2,038% 2,211% -2,190% 0,566% -24,997%

Maka/Make Köp 2008-12-23 RATO B 63,75 56,50 62,13 91,00 201,86 198,58 203,42 297,17 -11,373% -2,541% 42,745% -1,625% 0,773% 47,216% -9,748% -3,314% -4,471%

Maka/Make Köp 2011-03-14 RATO B 118,05 121,80 120,90 86,60 349,47 367,54 353,63 345,03 3,177% 2,414% -26,641% 5,171% 1,190% -1,270% -1,994% 1,224% -25,371%

Maka/Make Köp 2007-08-21 HM B 191,25 185,50 204,75 161,00 378,09 379,94 362,39 279,57 -3,007% 7,059% -15,817% 0,489% -4,152% -26,057% -3,496% 11,211% 10,240%

Maka/Make Köp 2009-04-30 SANDVIK 53,50 67,00 63,50 96,25 237,58 250,05 261,16 334,24 25,234% 18,692% 79,907% 5,249% 9,925% 40,685% 19,985% 8,767% 39,221%

Maka/Make Köp 2008-02-08 BILIA   A 45,50 49,50 31,50 9,75 302,26 320,34 318,34 191,95 8,791% -30,769% -78,571% 5,982% 5,320% -36,495% 2,810% -36,089% -42,076%

Maka/Make Försäljning 2010-09-27 WALL B 28,00 28,50 29,58 31,13 340,22 346,45 366,15 281,14 0,000% 0,000% 0,000% 1,831% 7,622% -17,365% -1,831% -7,622% 17,365%

Maka/Make Försäljning 2007-02-14 CATENA 109,00 104,00 115,00 105,00 388,43 383,61 405,76 310,3 0,000% 0,000% 0,000% -1,241% 4,462% -20,114% 1,241% -4,462% 20,114%

Maka/Make Försäljning 2012-06-29 SECURITAS   B 53,60 55,40 50,20 58,60 315,97 327,17 338,83 369,52 0,000% 0,000% 0,000% 3,545% 7,235% 16,948% -3,545% -7,235% -16,948%

Maka/Make Försäljning 2007-05-23 BJÖRNBORG 143,25 114,50 122,00 68,25 417,79 409,71 375,11 328,98 0,000% 0,000% 0,000% -1,934% -10,216% -21,257% 1,934% 10,216% 21,257%

Maka/Make Försäljning 2007-12-14 CONSILIUM   B 44,00 37,80 50,50 42,50 394,65 371,28 409,27 318,45 0,000% 0,000% 0,000% -5,922% 3,705% -19,308% 5,922% -3,705% 19,308%

Maka/Make Försäljning 2006-09-22 BBTO B 143,00 157,00 196,00 225,50 332,51 351,78 368,78 386,27 0,000% 0,000% 0,000% 5,795% 10,908% 16,168% -5,795% -10,908% -16,168%

Maka/Make Försäljning 2010-03-16 BBTO B 112,50 114,00 102,00 103,00 322,65 334,24 318,05 350,44 0,000% 0,000% 0,000% 3,592% -1,426% 8,613% -3,592% 1,426% -8,613%

Maka/Make Försäljning 2014-11-04 ENRO 3,86 2,64 3,06 1,33 450,56 466,46 510,77 490,46 0,000% 0,000% 0,000% 3,529% 13,363% 8,856% -3,529% -13,363% -8,856%

Maka/Make Försäljning 2008-08-20 GIAB 44,83 48,85 40,04 13,41 313,53 298,35 334,77 198,35 0,000% 0,000% 0,000% -4,842% 6,774% -36,737% 4,842% -6,774% 36,737%

Maka/Make Försäljning 2013-10-11 TETY 63,00 66,50 71,00 87,75 399,76 407,09 426,4 447,54 0,000% 0,000% 0,000% 1,834% 6,664% 11,952% -1,834% -6,664% -11,952%

Maka/Make Försäljning 2006-05-05 IFS B 115,00 96,50 89,50 98,00 342,6 309,42 304,56 413,35 0,000% 0,000% 0,000% -9,685% -11,103% 20,651% 9,685% 11,103% -20,651%

Maka/Make Försäljning 2011-12-09 HOLM B 190,70 199,80 190,50 185,00 298,22 311,39 344,05 327,01 0,000% 0,000% 0,000% 4,416% 15,368% 9,654% -4,416% -15,368% -9,654%

Maka/Make Försäljning 2007-11-27 PROB 37,00 36,80 33,60 40,70 342,46 351,84 311,94 219,03 0,000% 0,000% 0,000% 2,739% -8,912% -36,042% -2,739% 8,912% 36,042%

Maka/Make Försäljning 2012-06-29 SECURITAS   B 53,60 55,40 50,20 58,60 315,97 327,17 338,83 369,52 0,000% 0,000% 0,000% 3,545% 7,235% 16,948% -3,545% -7,235% -16,948%

Maka/Make Försäljning 2013-05-21 WALL B 46,53 43,80 44,45 55,00 390,55 369,26 390,86 437,73 0,000% 0,000% 0,000% -5,451% 0,079% 12,080% 5,451% -0,079% -12,080%

Kursutveckling Indexutveckling Avkastning aktie Avkastning index Överavkastning
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Anhörig Köp 2012-05-02 SSAB   B 58,05 48,10 48,90 39,30 331,13 307,08 329,12 358,51 -17,140% -15,762% -32,300% -7,263% -0,607% 8,269% -9,877% -15,155% -40,568%

Anhörig Köp 2007-08-21 NIBEINDUST   B 95,50 89,00 63,50 46,40 378,09 379,94 362,39 279,57 -6,806% -33,508% -51,414% 0,489% -4,152% -26,057% -7,296% -29,355% -25,356%

Anhörig Köp 2007-11-19 WALL B 17,83 19,37 20,00 11,17 343,13 347,15 315,92 210,54 8,637% 12,170% -37,353% 1,172% -7,930% -38,641% 7,466% 20,100% 1,289%

Anhörig Köp 2007-11-28 NIBEINDUST   B 65,00 78,75 61,75 36,00 353,48 345,69 326,29 197,55 21,154% -5,000% -44,615% -2,204% -7,692% -44,113% 23,358% 2,692% -0,503%

Anhörig Köp 2007-11-21 BBTO B 185,00 180,00 169,50 94,25 339,88 345,99 313,53 220,33 -2,703% -8,378% -49,054% 1,798% -7,753% -35,174% -4,500% -0,626% -13,880%

Anhörig Köp 2014-11-21 LIFCO B 123,00 135,00 144,90 212,90 465,3 469,63 544,71 515,56 9,756% 17,805% 73,089% 0,931% 17,066% 10,802% 8,826% 0,738% 62,288%

Anhörig Köp 2012-01-13 KINV   B 139,30 141,50 146,40 132,50 316,26 334,33 320,96 345,18 1,579% 5,097% -4,882% 5,714% 1,486% 9,144% -4,134% 3,611% -14,026%

Anhörig Köp 2009-08-25 CASTELLUM 64,00 71,50 69,25 76,00 282,44 287,39 301,73 332,05 11,719% 8,203% 18,750% 1,753% 6,830% 17,565% 9,966% 1,373% 1,185%

Anhörig Köp 2012-04-18 CASTELLUM 86,05 83,15 87,85 93,85 327,72 300,88 318,29 370,4 -3,370% 2,092% 9,064% -8,190% -2,877% 13,023% 4,820% 4,969% -3,959%

Anhörig Köp 2010-12-27 CASTELLUM 90,40 91,50 93,50 83,95 369,03 372,39 356,3 306,9 1,217% 3,429% -7,135% 0,910% -3,450% -16,836% 0,306% 6,879% 9,701%

Anhörig Köp 2011-11-18 KLED 43,40 40,68 50,49 30,34 292,77 291,12 336,94 328,56 -6,267% 16,336% -30,092% -0,564% 15,087% 12,225% -5,704% 1,249% -42,317%

Anhörig Köp 2014-02-21 BULTEN 72,75 67,00 80,50 86,50 434,08 434,97 450,01 520,41 -7,904% 10,653% 18,900% 0,205% 3,670% 19,888% -8,109% 6,983% -0,988%

Anhörig Köp 2015-02-18 VBG   B 133,25 125,00 135,25 107,75 537,31 548,46 538,54 454,51 -6,191% 1,501% -19,137% 2,075% 0,229% -15,410% -8,267% 1,272% -3,727%

Anhörig Köp 2009-03-02 CTT 14,80 23,00 26,30 23,70 190,71 194,98 242,39 291,74 55,405% 77,703% 60,135% 2,239% 27,099% 52,976% 53,166% 50,604% 7,159%

Anhörig Köp 2009-06-25 BILIA   A 21,10 23,55 27,63 45,13 240,61 266,74 287,39 304,64 11,611% 30,948% 113,886% 10,860% 19,442% 26,612% 0,751% 11,506% 87,275%

Anhörig Försäljning 2007-02-15 CATENA 110,00 106,50 115,00 103,00 397,21 379,85 409,59 311,19 0,000% 0,000% 0,000% -4,370% 3,117% -21,656% 4,370% -3,117% 21,656%

Anhörig Försäljning 2006-11-13 BERGS TIMBER   B 6,99 8,28 9,72 11,46 356,59 360,22 389,14 380,44 0,000% 0,000% 0,000% 1,018% 9,128% 6,688% -1,018% -9,128% -6,688%

Anhörig Försäljning 2015-02-18 JM 296,90 290,50 249,50 233,30 537,31 548,46 538,54 454,51 0,000% 0,000% 0,000% 2,075% 0,229% -15,410% -2,075% -0,229% 15,410%

Anhörig Försäljning 2007-04-24 CATENA 110,50 114,00 110,00 111,25 410,48 415,85 409,8 311,99 0,000% 0,000% 0,000% 1,308% -0,166% -23,994% -1,308% 0,166% 23,994%

Anhörig Försäljning 2006-12-21 BERGS TIMBER   B 8,63 12,24 10,27 9,59 370,35 384,07 389,06 357,81 0,000% 0,000% 0,000% 3,705% 5,052% -3,386% -3,705% -5,052% 3,386%

Anhörig Försäljning 2006-11-24 BERGS TIMBER   B 7,57 8,46 9,95 9,89 352,82 371,34 394,21 371,5 0,000% 0,000% 0,000% 5,249% 11,731% 5,294% -5,249% -11,731% -5,294%

Anhörig Försäljning 2010-05-07 AVANZA 204,50 205,50 244,50 225,00 296,94 306,6 334,58 360,2 0,000% 0,000% 0,000% 3,253% 12,676% 21,304% -3,253% -12,676% -21,304%

Anhörig Försäljning 2009-11-13 BBTO B 87,25 95,50 108,00 100,25 298,11 298,63 294,67 343,58 0,000% 0,000% 0,000% 0,174% -1,154% 15,253% -0,174% 1,154% -15,253%

Anhörig Försäljning 2006-10-23 BERGS TIMBER   B 6,82 7,22 9,29 13,76 353,18 356,74 383,33 402,79 0,000% 0,000% 0,000% 1,008% 8,537% 14,047% -1,008% -8,537% -14,047%

Anhörig Försäljning 2014-08-29 BJÖRNBORG 25,40 23,60 24,10 28,00 448,31 445,85 465,3 526,68 0,000% 0,000% 0,000% -0,549% 3,790% 17,481% 0,549% -3,790% -17,481%

Anhörig Försäljning 2007-05-24 BJÖRNBORG 144,00 113,00 122,00 70,25 415,85 408,15 379,67 329 0,000% 0,000% 0,000% -1,852% -8,700% -20,885% 1,852% 8,700% 20,885%

Anhörig Försäljning 2015-03-19 NIBEINDUST   B 213,30 227,90 233,50 265,00 550,35 550,32 511,63 482,06 0,000% 0,000% 0,000% -0,005% -7,036% -12,408% 0,005% 7,036% 12,408%

Anhörig Försäljning 2006-10-24 BERGS TIMBER   B 7,19 7,32 9,21 12,75 352,8 357,85 385,12 401,58 0,000% 0,000% 0,000% 1,431% 9,161% 13,827% -1,431% -9,161% -13,827%

Anhörig Försäljning 2014-06-10 BULTEN 83,00 82,00 68,75 89,50 457,13 450,83 451,17 545,87 0,000% 0,000% 0,000% -1,378% -1,304% 19,412% 1,378% 1,304% -19,412%

Anhörig Försäljning 2011-10-28 EWORK 33,10 27,70 33,10 33,10 318,56 277,33 326,72 332,36 0,000% 0,000% 0,000% -12,943% 2,562% 4,332% 12,943% -2,562% -4,332%

Kursutveckling Indexutveckling Avkastning aktie Avkastning index Överavkastning
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Sambo Köp 2011-04-04 HM B 213,2 226,6 218,1 235,9 369,31 367,68 353,95 342,59 6,285% 2,298% 10,647% -0,441% -4,159% -7,235% 6,727% 6,457% 17,882%

Sambo Köp 2008-04-25 SSAB   A 201,5 213,5 174,5 74,5 321,46 323,29 280,36 220,12 5,955% -13,400% -63,027% 0,569% -12,785% -31,525% 5,386% -0,614% -31,502%

Sambo Köp 2014-03-31 HEMF 48,12 51,49 54,25 92,87 440,3 442,53 451,19 548,46 7,003% 12,739% 92,997% 0,506% 2,473% 24,565% 6,497% 10,266% 68,432%

Sambo Köp 2006-05-08 BETSSON B 8,65 6,9 5,32 8,51 342,53 302,8 303,18 411,3 -20,231% -38,497% -1,618% -11,599% -11,488% 20,077% -8,632% -27,009% -21,696%

Sambo Köp 2006-09-22 BILIA   A 49 47 57 56,25 332,51 351,78 368,78 386,27 -4,082% 16,327% 14,796% 5,795% 10,908% 16,168% -9,877% 5,419% -1,372%

Sambo Köp 2008-09-09 SANDVIK 75,5 65 46,3 72,1 271,52 224,13 194,66 278,84 -13,907% -38,675% -4,503% -17,454% -28,307% 2,696% 3,546% -10,368% -7,199%

Sambo Köp 2010-11-23 ITAB B 33,5 30 29,13 39,38 343,4 370,11 355,83 300,56 -10,448% -13,045% 17,552% 7,778% 3,620% -12,475% -18,226% -16,664% 30,027%

Sambo Köp 2006-11-29 LATOUR   B 82 93,5 103,67 103 350,16 374,47 400,64 362,39 14,024% 26,427% 25,610% 6,943% 14,416% 3,493% 7,082% 12,011% 22,117%

Sambo Köp 2014-05-30 KAPPAHL 39 41,2 38,4 39,2 455,66 451,19 451,17 538,54 5,641% -1,538% 0,513% -0,981% -0,985% 18,189% 6,622% -0,553% -17,676%

Sambo Köp 2014-09-02 HEMF 53,17 54,37 65,92 94,79 447,89 447,54 471,48 514,68 2,257% 23,980% 78,277% -0,078% 5,267% 14,912% 2,335% 18,713% 63,365%

Sambo Köp 2007-09-28 HM B 204,25 209,25 189,25 157,25 380,99 380,44 346,26 271,52 2,448% -7,344% -23,011% -0,144% -9,116% -28,733% 2,592% 1,772% 5,722%

Sambo Köp 2011-05-19 SWEDOL B 33,5 32 26,5 29,1 371,75 343,04 301,39 328,58 -4,478% -20,896% -13,134% -7,723% -18,927% -11,613% 3,245% -1,969% -1,522%

Sambo Köp 2007-05-16 NDA 90,87 85,57 83,62 77,31 409,59 417,23 389,33 318,15 -5,833% -7,978% -14,922% 1,865% -4,946% -22,325% -7,698% -3,032% 7,402%

Sambo Köp 2007-11-26 PEAB INDUSTRI B 53,5 67 65,75 22,8 343,82 349,33 318,61 214,34 25,234% 22,897% -57,383% 1,603% -7,332% -37,659% 23,631% 30,230% -19,724%

Sambo Köp 2009-09-28 VOLV A 64,5 66,85 62,1 89,15 284,45 286,54 297,55 334,63 3,643% -3,721% 38,217% 0,735% 4,605% 17,641% 2,909% -8,326% 20,576%

Sambo Försäljning 2015-02-25 AF   B 125,75 122,75 114,75 134,75 545,15 547,78 538,55 447,49 0,000% 0,000% 0,000% 0,482% -1,211% -17,914% -0,482% 1,211% 17,914%

Sambo Försäljning 2007-09-12 RAY B 75 69 61,67 18 381,56 405,15 357,81 277,03 0,000% 0,000% 0,000% 6,183% -6,224% -27,395% -6,183% 6,224% 27,395%

Sambo Försäljning 2013-05-29 ENRO 9,35 8,85 8,69 24,24 383,11 361,72 391,52 450,63 0,000% 0,000% 0,000% -5,583% 2,195% 17,624% 5,583% -2,195% -17,624%

Sambo Försäljning 2007-04-05 BALD B 19,17 18,58 17,5 11,46 404,87 401,04 427,24 309,54 0,000% 0,000% 0,000% -0,946% 5,525% -23,546% 0,946% -5,525% 23,546%

Sambo Försäljning 2014-08-22 OPUS 12,74 11,28 10,5 8,75 446,3 453,95 456,56 538,47 0,000% 0,000% 0,000% 1,714% 2,299% 20,652% -1,714% -2,299% -20,652%

Sambo Försäljning 2007-10-26 REJL B 54 52 51 48 380,64 350,66 312,73 212,33 0,000% 0,000% 0,000% -7,876% -17,841% -44,218% 7,876% 17,841% 44,218%

Sambo Försäljning 2007-05-22 BALD B 19,17 18,33 15,79 11,58 411,22 408,15 389,69 325,86 0,000% 0,000% 0,000% -0,747% -5,236% -20,758% 0,747% 5,236% 20,758%

Sambo Försäljning 2009-12-07 BILIA   A 34 38 42,5 59,5 303,33 309,57 316,54 350,08 0,000% 0,000% 0,000% 2,057% 4,355% 15,412% -2,057% -4,355% -15,412%

Sambo Försäljning 2010-06-04 NORDNET B 28,7 27,2 27,4 23 310,43 305,63 315,86 374,35 0,000% 0,000% 0,000% -1,546% 1,749% 20,591% 1,546% -1,749% -20,591%

Sambo Försäljning 2007-04-03 BILIA   A 68 65 60,5 47,38 405,88 413,16 417,34 298,35 0,000% 0,000% 0,000% 1,794% 2,823% -26,493% -1,794% -2,823% 26,493%

Sambo Försäljning 2009-12-07 BILIA   A 34 38 42,5 59,5 303,33 309,57 316,54 350,08 0,000% 0,000% 0,000% 2,057% 4,355% 15,412% -2,057% -4,355% -15,412%

Sambo Försäljning 2012-08-16 KLOV A 50,4 51 50,4 55,4 331,71 334,8 328,12 392,4 0,000% 0,000% 0,000% 0,932% -1,082% 18,296% -0,932% 1,082% -18,296%

Sambo Försäljning 2010-06-03 NORDNET B 29,2 27,2 27,8 23,2 315,83 306,15 318,66 372,66 0,000% 0,000% 0,000% -3,065% 0,896% 17,994% 3,065% -0,896% -17,994%

Sambo Försäljning 2009-12-07 BILIA   A 34 38 42,5 59,5 303,33 309,57 316,54 350,08 0,000% 0,000% 0,000% 2,057% 4,355% 15,412% -2,057% -4,355% -15,412%

Sambo Försäljning 2009-02-09 SANDVIK 57 49 60 83,15 212,38 188,13 247,78 300,53 0,000% 0,000% 0,000% -11,418% 16,668% 41,506% 11,418% -16,668% -41,506%

Indexutveckling Avkastning aktieKursutveckling Avkastning index Överavkastning
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Bilaga 7 

 

Företag Företag Företag Företag Företag

RECIPHARM AB (PUBL) SKISTAR AKTIEBOLAG (PUBL) CAVOTEC SA QLIRO GROUP AB (PUBL) CONSILIUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VENUE RETAIL GROUP AB (PUBL) AB SAGAX (PUBL) ADDTECH AB (PUBL) WALLENSTAM AB (PUBL) TRADEDOUBLER AB (PUBL)

ANOTO GROUP AB (PUBL) Fenix Outdoor International AG LAGERCRANTZ GROUP AB (PUBL) INTRUM JUSTITIA AB (PUBL) NOBIA AB (PUBL)

BULTEN AB (PUBL) SVEDBERGS I DALSTORP AB (PUBL) ELEKTA AB (PUBL) LINDAB INTERNATIONAL AB (PUBL) AKTIEBOLAGET SKF (PUBL)

NIBE INDUSTRIER AB (PUBL) VITEC SOFTWARE GROUP AB(PUBL) KAPPAHL AB (PUBL) SWECO AB (PUBL) OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

BTS GROUP AB (PUBL) ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) MEDIVIR AKTIEBOLAG (PUBL) MIDWAY HOLDING AKTIEBOLAG (PUBL) RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

HUSQVARNA AB (PUBL) SECTRA AKTIEBOLAG (PUBL) OPUS GROUP AB PEAB AB (PUBL) HMS NETWORKS AB (PUBL)

HEMFOSA FASTIGHETER AB TRANSCOM WORLDWIDE AB KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG (PUBL) VIKING SUPPLY SHIPS AB NILÖRNGRUPPEN AB (PUBL)

BERGS TIMBER AB (PUBL) ICA GRUPPEN AB MOBERG PHARMA AB (PUBL) ATLAS COPCO AKTIEBOLAG (PUBL) MYCRONIC AB (PUBL)

KLÖVERN AB (PUBL) LIFCO AB (PUBL) INVESTOR AKTIEBOLAG (PUBL) NOLATO AKTIEBOLAG (PUBL) IMAGE SYSTEMS AB (PUBL)

ÅF AB (PUBL) RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL) H & M HENNES & MAURITZ AB (PUBL) SAS AB (PUBL) FAST PARTNER AB (PUBL)

ELECTRA GRUPPEN AB (PUBL) INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR (PUBL) LUCARA DIAMOND CORP. BURE EQUITY AB (PUBL) REJLERS AB (PUBL)

JM AB (PUBL) ALFA LAVAL AB (PUBL) PROFFICE AKTIEBOLAG (PUBL) FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) PEAB INDUSTRI AB (PUBL)

VBG GROUP AB (PUBL) ENIRO AB (PUBL) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (PUBL) XANO INDUSTRI AB (PUBL) SINTERCAST AKTIEBOLAG (PUBL)

BIOGAIA AB (PUBL) BILIA AB (PUBL) AKTIEBOLAG FAGERHULT (PUBL) HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL) EAST CAPITAL EXPLORER AB (PUBL)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (PUBL) DUROC AKTIEBOLAG (PUBL) SANDVIK AB (PUBL) CLOETTA AB (PUBL) BE GROUP AB (PUBL)

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA MIDSONA AB (PUBL) SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) FEELGOOD SVENSKA AB (PUBL) SWEDBANK AB (PUBL)

MQ HOLDING AB (PUBL) NEW WAVE GROUP AB (PUBL) NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB BONG AKTIEBOLAG (PUBL) MICRO SYSTEMATION AB (PUBL)

ROTTNEROS AB (PUBL) BJÖRN BORG AB (PUBL) ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL) PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) AKTIEBOLAGET INDUSTRIVÄRDEN (PUBL)

BYGGMAX GROUP AB (PUBL) BESQAB AB SKANSKA AB (PUBL) SECURITAS AB (PUBL) SEMCON AKTIEBOLAG (PUBL)

SCANIA AKTIEBOLAG (PUBL) BOLIDEN AB (PUBL) GHP SPECIALTY CARE AB (PUBL) STUDSVIK AB (PUBL) GUNNEBO INDUSTRIER AB (PUBL)

BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) BIOTAGE AB (PUBL) MEDA AKTIEBOLAG (PUBL) KAROLINSKA DEVELOPMENT AB DGC ONE AB (PUBL)

ACANDO AB (PUBL) SWEDOL AB (PUBL) L E LUNDBERGFÖRETAGEN AKTIEBOLAG (PUBL)ASSA ABLOY AB (PUBL) BEIJER ALMA AB (PUBL)

NORDEA BANK AB (PUBL) HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEDICARE AB OREXO AB (PUBL) COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

TETHYS OIL AB SEAMLESS DISTRIBUTION AB (publ) BEIJER ELECTRONICS AKTIEBOLAG (PUBL) FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) HEBA FASTIGHETS AKTIEBOLAG (PUBL)

BETSSON AB (PUBL) CASTELLUM AB (PUBL) AVANZA BANK HOLDING AB (PUBL) PROFILGRUPPEN AB (PUBL) SWEDISH MATCH AB (PUBL)

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL) VITROLIFE AB (PUBL) ARISE WINDPOWER AB (PUBL) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) SECURITAS DIRECT AB

INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB TELE2 AB (PUBL) TRELLEBORG AKTIEBOLAG (PUBL)

AVEGA GROUP AB (PUBL) SSAB AB (PUBL) INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL) NCC AKTIEBOLAG (PUBL)

B&B TOOLS AB (PUBL) LAMMHULTS DESIGN GROUP AB (PUBL) CTT SYSTEMS AB (PUBL) NetEnt AB (PUBL)

LOOMIS AB (PUBL) LUNDIN MINING CORPORATION POOLIA AB (PUBL) ADDNODE GROUP AB (PUBL)

CYBERCOM GROUP AB (PUBL) NORDIC MINES AB (PUBL) ORTIVUS AKTIEBOLAG (PUBL) OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

FABEGE AB (PUBL) NOTE AB (PUBL) GUNNEBO AKTIEBOLAG (PUBL) MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL)

NGS GROUP AB (PUBL) PROACT IT GROUP AB (PUBL) NET INSIGHT AB (PUBL) ELANDERS AB (PUBL)

DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) EWORK SCANDINAVIA AB (PUBL) SYSTEMAIR AB (PUBL) SENSYS TRAFFIC AKTIEBOLAG (PUBL)

ARCAM AKTIEBOLAG (PUBL) AXIS AKTIEBOLAG (PUBL) NORDNET AB (PUBL) ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAB

BEIJER REF AB (PUBL) BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL) RATOS AB (PUBL) FENIX OUTDOOR AB (PUBL)

GETINGE AB (PUBL) HOLMEN AKTIEBOLAG (PUBL) ACTIVE BIOTECH AB (PUBL) HQ AB

Elos Medtech AB (PUBL) AKTIEBOLAGET VOLVO (PUBL) CLAS OHLSON AKTIEBOLAG (PUBL) MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) ENEA AKTIEBOLAG (PUBL) UNIFLEX AB (PUBL) TELEFON AB L M ERICSSON (PUBL)


