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Sammanfattning  

 

Titel: Insynshandel och effektivitet på svenska aktiemarknaden - En eventstudie om 

sambandet mellan insynshandel och överavkastning. 

Examinationsdatum: 3 juni 2015. 

Ämne och kurs: Economics C, Kandidatuppsats 15 hp. 

Författare: Beatrice Lindgren 

Handledare: Stig Blomskog 

 

Syfte: Att testa hypotesen om effektiva marknader. Denna uppsats avser att undersöka 

effektiviteten i samband med att ny insiderinformation tillfaller den svenska aktiemarknaden.  

Metod: Kvantitativ studie som via en deduktiv forskningsansats ska teori pröva effektiva 

marknadshypotesen. Med en eventstudie som statistisk metod försöka mäta effekterna av en 

specifik händelse. Genomsnittlig avkastning samt ackumulerande genomsnittlig avkastning 

beräknas och signifikanstestas utifrån formulerade hypoteser.  

Teoretisk referensram: Givet syftet för uppsatsen tillämpas effektiva marknadshypotesen 

för att analysera empiriska resultat.  

Empiri och resultat: Kvantitativ data har använts i form av avkastningen för 35 börsnoterade 

bolag under 11 dagar, vilka främst redovisas genom tabeller och grafer.  

Slutsats: Resultaten påvisar inget samband mellan information om insynshandel och 

överavkastning på kort sikt. Resultaten från studien tyder på att det inte går att imitera 

insynspersoners handel och genom detta skapa en överavkastning. Ingen statistisk signifikant 

överavkastning har kunnat påvisas. Resultaten både styrks och motstrids av tidigare studier, 

vilket försvårar möjligheten att helt och hållet värdera studiens resultat. Resultaten tyder på att 

man bör vara försiktiga med att använda insiderhandel som investeringsstrategi, då de inte har 

kunnat påvisas någon generell överavkastning.  

 

Nyckelord: Nationalekonomi, Aktiemarknaden, Stockholmsbörsen, Effektivitet, Insiders, 

Insynshandel, Överavkastning.  
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Abstract  

 

Title: Insider trading and efficiency on Swedish stock market - An event study on the 

relationship between insider trading and abnormal returns.  

Examination Date: June 3, 2015th  

Subject and Course: Economics C, Bachelor exam, 15 credits. 

Author: Beatrice Lindgren 

Mentor: Stig Blomskog 

 

Study objective: To test the hypothesis of efficient markets. This paper intends to examine 

the effectiveness when new inside information arises on the Swedish stock market.  

Methodology: Quantitative study through a deductive research approach shall theory test the 

efficient market hypothesis, with an event study try to measure the impact of a specific event. 

Abnormal and cumulative abnormal return is calculated, and significance tested based on 

hypotheses.  

Theoretical Framework: Given the purpose of the essay, applied the efficient market 

hypothesis to analyze the empirical results.  

Empirical and Results: Quantitative data has been used in the form of returns of 35 listed 

companies during 11 days, which mainly accounted for by tables and graphs.  

Conclusion: The results indicate no relationship between information about insider trading 

and abnormal return based on a short-term perspective. The results from the study suggest 

that it is not possible to gain abnormal returns by imitate the insiders trade. No statistically 

significant abnormal return has been identified. The results are both supported and are not 

confirmed by previous studies, which complicate the ability to fully evaluate the results of the 

study. The results suggest that you should be careful with using insider trading as investment 

strategy when they integrated could be detected no general excess returns.   

 

Keywords: Economics, Stock market, Stockholm stock exchange, Efficiency, Insider, Insider 

trading, Abnormal returns.  
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1 Inledning  

 

1.1 Inledande Diskussion 

Den generella uppfattningen inom den vetenskapliga sfären är att aktiemarknaden är 

typexempel på en marknad som är effektiv och det synsättet är grundvalen för teoribildningen 

inom det finansiella området (Claesson 1987). Effektiva marknadshypotesen (EMH) som 

beskrivs senare i uppsatsen har legat till grund för många omfattande artiklar inom 

aktiemarknaden och det finansiella området. Dock finns det anledning att ifrågasätta 

aktiemarknadens effektivitet, eftersom prisbildningen på aktier sällan återges så korrekt som 

EMH menar. Föreställningen i denna uppsats är att marknaden ofta har en tendens att över- 

eller underreagera vid ny information, speciellt insiderinformation. Problemdiskussionen 

kring denna uppsats har satt fokus på hur aktiemarknaden påverkas när VDn för ett bolag 

köper aktier i det egna bolaget. Att en högt uppsatt person inom bolaget har någon form av 

insiderinformation som gör att han/hon köper egna aktier i bolaget, borde leda till positiva 

reaktioner på marknaden. Vad händer då med aktiepriset? Det har visats i tidigare studier att 

professionella kapitalförvaltare inte kan överträffa marknaden och att detta är bevis för att 

marknadspriserna verkar spegla all tillgänglig information och att marknaden då anses vara 

effektiv (Malkiel 2005). Informationsasymmetri är ett diskuterat område inom 

aktiemarknaden. Det var detta som låg till grund för den lagstiftning som infördes mot 

insynshandel, för att skapa lika villkor för alla aktörer på marknaden. Informationsasymmetri 

kan förekomma när insidern vet mer än marknaden, och det därmed föreligger en möjlighet 

för insidern att använda informationen för att köpa aktier i det egna bolaget och på så sätt göra 

abnormal avkastning (Givoly och Palmon 1985). Utgångspunkten som legat till grund för 

denna studie har varit om det finns någon möjlighet att generera överavkastningen på aktierna 

när ny information, om att VDn köpt aktier i det egna bolaget, tillfaller den svenska 

aktiemarknaden. 

 

1.2 Problemformulering  

Ovanstående problemdiskussionen har lett fram till följande problemformulering: Genererar 

insynshandel överavkastning?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att testa hypotesen om effektiva marknader. Utifrån befintlig teori 

undersöks om aktiemarknaden i verkligheten är effektiv och direkt anpassar sig till ny insider 
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information. Användandet av hypotesprövning samt existerande teori medför ett deduktivt 

angreppssätt. Denna uppsats avser att undersöka effektiviteten i samband med att ny 

insiderinformation tillfaller den svenska aktiemarknaden.  

 

1.4 Metod 

En kvantitativ studie har genomförts med avseende på ovanstående frågeställning. Denna 

uppsats söker svar i tidigare forskning inom området samt i teorier som har behandlat den 

effektiva marknashypotesen för att förklara utvecklingen av aktiekursförändringar i samband 

med att VDn köpt aktier i det egna bolaget. Som tidigare nämnts utgår uppsatsen från en 

deduktiv forskningsansats, där aktuell vetenskaplig metod används, som utifrån teorier 

formulerar hypoteser som sedan testas mot verkligheten via observationer. Det önskvärda är 

att försöka hitta egenskaper (överavkastning) på aktiemarknaden som återkommer vid en 

speciell händelse. Fokus har lagts på att få en så objektiv mätning som möjligt, med 

utgångspunkt att i denna teoriprövande ansats tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi 

(Bryman 2011).  

 

För att kunna hitta dessa egenskaper på aktiemarknaden så har en eventstudie genomförts. 

Eventstudie är en statistisk metod som kan mäta effekterna av en händelse (Kliger och 

Gurevich 2014). I detta fall effekten av publiceringen om att VDn köpt aktier i det egna 

bolaget. Analysen har fokuserats på att se om dessa publiceringar kan skapa ett värde för 

investerare. Den grundläggande iden är att titta om eventuell överavkastning är hänförlig till 

händelsen som studeras genom att justera för den avkastning som har sitt ursprung från den 

kursförändring som sker på marknaden under eventperioden. Resultaten från undersökningen 

kommer att diskuteras kring den effektiva marknadshypotesen (Fama 1964). Från 

Finansinspektionens insynsregister har insiderinformation hämtats om vilken VD som köpt 

aktier, och datum för dessa köp. För att kunna beräkna normalavkastningen och eventuell 

överavkastning har informationen kring aktiepriserna har hämtats från Nasdaq. Denna 

överavkastning har sedan testat mot en nollhypotes för att statistiskt säkerställa eventuella 

resultat (MacKinlay 1997). 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien syftar till att försöka generalisera resultaten kring hur effektiv Stockholmsbörsen är, 

därför kommer endast den svenska aktiemarknaden att undersökas. Denna avgränsning har 

gjorts med avseende på undersökningens innehåll och frågeställning. Inga begränsningar har 
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gjorts kring de olika bolagen eller deras storlek, vilket kan tyckas föra med sig viss 

problematik, då det kan finnas eventuella skillnader på hur aktiepriset påverkas av 

insiderinformation beroende på hur stort aktieinnehav det finns i bolaget. En annan 

avgränsning som har skapat viss problematik under arbetets gång har varit att definiera 

relevant insiderinformation. För att inte få ett för omfattande arbete har denna uppsats lagts 

sitt fokus på den insiderinformation som är laglig, dvs. på offentliga uppgifter. Det finns även 

insiderhandel som är olaglig och därmed svårare att precisera, och som inte behandlas i denna 

uppsats (Gustavsson 2010).  

 

1.6 Disposition  

Under nästa del av uppsatsen kommer bakgrunden samt tidigare studier att diskuteras.  

Den tredje delen av uppsatsen behandlar teorierna bakom uppsatsen. De metodval som är 

gjorda kommer att diskuteras i den fjärden delen, för att ge en förståelse över hur uppsatsen är 

genomförd. Studiens genomförande kommer att redovisas och en förklaring ges kring vad en 

eventstudie är. Begreppen validitet och reliabilitet kommer även att diskuteras. Efter detta 

kommer en del med resultat och analys, där resultaten presenteras. Uppsatsen avslutas med att 

resultaten diskuteras i en separat del där teori och analys utvärderas, följt av en slutsats med 

svar på ovanstående frågeställning.  
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2 Bakgrund och tidigare studier 

 

2.1 Bakgrund    

Den finansiella marknaden har vuxit till en av de största och en av de viktigaste marknaderna 

i dagens samhälle. Denna finansiella marknad består dels av valutamarknaden och dels av 

kapitalmarknaden som omfattar aktiemarknaden. Inom marknadsekonomi har aktiemarknaden 

fått en betydande vikt. Den sägs bidra till bland annat effektiv resursfördelning samt att den är 

nödvändig för en väl fungerande samhällsekonomi (Read 2012).  När placerare handlar med 

aktier har alla i princip samma strävan – att maximera vinsterna vid investeringar. För att 

kunna genomföra en sådan vinstmaximering måste det på den finansiella marknaden finnas 

någon form av över- eller undervärderade aktier. Förutsättningen för att placerare ska ha 

möjlighet att generera vinster är alltså s.k. felvärderade aktier (Claesson 1987). Den effektiva 

marknadshypotesen som presenteras i uppsatsen står i viss kontrast till Claessons teorier. 

Effektiva marknadshypotesen utgår från att all tillgänglig information alltid reflekteras i 

aktiekurserna, vilket innebär att övervärderade aktier inte existerar på en effektiv 

aktiemarknad. Ett annat antagande som görs i hypotesen är att alla investerare ha tillgång till 

samma information, att ingen informationsasymmetri föreligger, vilket minskar möjligheten 

att placerare skapar abnormala avkastningar.  

 

Utifrån denna bakgrund ska denna uppsats studera om marknaden är effektiv, eller om det 

möjligen går att skapa abnormal avkastning på att agera efter insiderinformation. 

Publiceringar om att VDn för ett bolag köpt aktier i det egna bolaget är en typ av sådan 

insiderinformation och blir ett intressant eventstudieobjekt. Dessa publiceringar om 

insynshandel finns i Finansinspektionens insynsregister.  

 

2.2 Insynshandel  

Karl-Johan Persson är VD för företaget H & M och ”har därutöver ett eget aktieinnehav i H 

& M som uppgår till 12 136 289 st. B-aktier” (H & M 2015). Det är ett klassiskt exempel på 

insynshandel. År 1972 införde Sverige en lagstiftning mot insynshandel. En lag som förbjöd 

personer med speciell insyn i företag att handla på sin unika information. Lagen innebär en 

anmälningsskyldighet för personer med insynsställning och säger att ”Den som har 

insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget 

och ändring i innehavet till Finansinspektionen” (Lag (2000:1087) 4 §). Lagstiftningens syfte 

var att motverka missbruk av förtrolig information. Det viktiga i propositionen till 
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insiderlagen är att förse alla aktörer på marknaden med lika villkor för handel, som enligt 

regeringen kan ha vissa förebyggande effekter och stärka allmänhetens och de olika 

aktörernas förtroende för värdepappersmarknadens sätt att fungera.   

 

2.3 Tidigare studier 

Fama (1964) skrev en avhandling om teorier kring effektiva marknashypotesen. Hans 

vetenskapliga artikel Efficient Capital Markets: A Review of theory and empirical work har 

använts som utgångspunkt för denna studie. Fama är bland de första som studerade effektiva 

marknadshypotesen, detta gör han genom att i olika typer av studier testa olika former av 

effektivitet. Fama introducerade begreppet marknadseffektivitet. Han menade att på en 

marknad som anses vara effektiv speglas all tillgänglig information i priset.  ”A market in 

which prices always ”fully reflect” available information is called efficient” (Fama 1970). 

Fama preciserade denna definition och genomförde empiriska studier inom området. Det 

maximala på en marknad är att det inte ska förekomma abnormala avkastningar. Fama finner i 

sina studier att det inte finns några bevis för att avvikelser från den starka formen av effektiva 

marknader. Han menar att för de flesta investerare, att den effektiva marknadshypotesen 

verkar vara en bra approximation till verkligheten. Det är ofta denna starka form av 

effektivitet som åberopas. Detta diskuteras senare i uppsatsen. Fama menade att om vissa 

villkor är uppfyllda, att all tillgänglig information speglar aktiepriserna genom teknisk och 

fundamental analys. Detta kan beskrivas genom; ”At that point, even insider traders can no 

longer profitably trade on their information, and all available information is incorporated 

into the security price” (Read 2012). Fama drog slutsatsen att marknaden alltid ger den bästa 

möjliga uppskattningen av aktiepriserna (Fama 1970).  

 

Malkiel (2003) har erbjudit en tydligare definition än Fama. Han menade att en 

kapitalmarknad sägs vara effektiv om den fullständigt och korrekt återspeglar all relevant 

information för att avgöra aktiepriserna. Formellt sägs marknaden vara effektiv med avseende 

på viss information. Han visade att professionella kapitalförvaltare inte kan överträffa detta 

och visade på att det är bevis för att marknadspriserna verkar spegla all tillgänglig information 

(Malkiel 2005). Han menar bland annat att aktiepriserna uppvisar tecken på slumpvandring 

och att man inte konsekvent kan övervinna marknaden. Malkiel ses ofta som förespråkare till 

den effektiva marknadshypotesen. Han citerar Fama men introducerar ett alternativt sätt att 

bedöma effektiviteten på marknaden: att studera de vinster som kan genereras genom att 

handla på basis av information. Han menade att marknadseffektiviteten kan prövas genom att 
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ny information tillkommer och även studera hur marknadens aktörer reagerar på den nya 

informationen. Om priserna inte påverkas när ny information tillfaller marknaden, så är 

marknaden effektiv (Malkiel 2003).  

 

En av de mest kraftfulla testerna om marknadseffektivitet är studier om reaktioner på 

information som ges från företag. Enligt teorin kring effektiva marknader ska marknader 

reagera direkt och objektivt, med andra ord ska positiva nyheter följas av en uppgång i 

aktiepriserna medan negativa nyheter ska följas av en nedgång. Reaktionerna ska 

överensstämma med de förväntningar som placerarna har. Finnerty (1974) studerade detta. 

Han menade att i termer av marknadsdeltagande, att den starka formen av 

marknadseffektivitet, tyder på att inga individer har högre förväntad överavkastning än andra 

bara pga. monopolistisk tillgång till information. Resultaten från hans studier styrker hans 

påstående att insiders, pga. sin tillgång till priviligierad information, kan överträffa 

marknaden. Hans observationer ledde till slutsatsen att marknaden inte är starkt effektiv 

(Finnerty 1974). Insiders kan göra påvisande vinster genom information. Finnerty hävdar att 

insiders kan träffa marknaden eftersom de kan och i själva verket identifiera lönsamma samt 

olönsamma situationer inom sina företag. Faktum är att de tycks vinna på att de köper aktier 

efter följande perioder av negativ normalavkastning.  

 

Jaffe (1974) genomförde under 1960-talet en stor studie som behandlade insiderhandel. 

Undersökningens syfte var att undersöka om en investeringsstrategi baserat på 

insidertransaktioner kunde generera överavkastning. Jaffe fann i sina studier att insiders kan 

tjäna betydande abnormala vinster genom att handla aktier i sina egna företag. Han menade 

även att utomstående kan få abnormala avkastningar genom att imitera insiders. Han resultat 

säger bland annat att utomstående kan köpa aktier efter insynspersoners aktieförvärv, sälja 

aktier efter insynspersoners aktieförsäljning med hjälp av offentligt tillgänglig information om 

insiderhandel och därmed också tjäna 3 % till 30 % i abnormala vinster (Jaffe 1974). 

Slutsatsen att överavkastningar kan förekomma genom handel på grundval av offentlig 

information motsäger den effektiva marknader hypotesen som hävdar att aktiepriserna reagera 

snabbt till offentlig information.  

 

2.4 Utgångspunkt  

Fama (1970) drog slutsatsen att marknaden alltid ger den bästa möjliga uppskattningen. 

Malkiel (2005) var inne på samma spår och menade att marknaden är effektiv, om priserna 
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inte påverkas när ny information tillfaller marknaden, medan Finnerty (1974) beskriver 

motsatsen och fann i sina studier att insiders kan göra påvisande vinster genom monopolisk 

information. Även Jaffe (1974) fann liknande resultat, att insiders genererade överavkastning. 

Om detta är sant, att aktörer kan göra överavkastning på viss information, är den starka 

formen av den effektiva marknadshypotesen inte sann. Med utgångspunkt från dessa 

diskussioner ska denna studie undersöka om den svenska aktiemarknaden är effektiv eller 

inte.    
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3 Teoretiska referensramar  

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen (EMH). Inom denna 

hypotes antas finansiella marknader vara effektiva, vilket innebär att priset på en aktie 

återspeglar all tillgänglig information. Hypotesen säger därmed att det inte är möjligt att 

generera överavkastning på aktiemarknaden genom att använda någon information som 

marknaden redan känner till, förutom möjligen genom insiderinformation (Fama 1970). En 

mängd ekonomiska modeller antar att marknaden är effektiv, att effektiva marknadshypotesen 

är sann. Dock finns det som tidigare nämnts flera studier som visar att marknaden inte är 

informationseffektiv (Finnerty 1974). Inom EMH har det gjorts vissa förenklade antaganden, 

bland annat att enskilda aktörer inte kan påverka priserna, att aktörer är fullt rationella, 

vinstmaximerande och har tillgång till perfekt information. Dessutom antas 

transaktionskostnaderna vara noll, vilket medför att aktiepriserna reflekterar informationen 

tills marginalkostnaden för informationsinhämtning inte längre överskrider marginalvinsten 

(Fama 1964). På en sådan marknad skulle priset vara konstant om ingen ny information 

tillkommer på marknaden. Ju fortare aktiepriserna anpassar sig till ny information, desto 

effektivare sägs marknaden att vara. EMH kan sägas vara en investeringsteori som med andra 

ord säger att det är omöjligt att ”vinna över” marknaden, eftersom att effektiviteten på dessa 

marknader orsakar att befintliga aktiekurser alltid avspeglar all relevant information. Enligt 

EMH handlas alltid aktier till det verkliga värdet på börsen, vilket gör det omöjligt för 

investerare att tjäna abnormala avkastningar. Även om EMH har blivit en hörnsten i modern 

ekonomisk teori, så är hypotesen mycket kontroversiell och ifrågasätts ofta.  

 

3.1.2 Marknadens effektivitetsgrader 

Det finns tre former av effektivitet inom EMH. Den första är att marknaden är svagt effektiv. 

Det grundar sig på att man kan förutsäga framtida avkastningar baserat på historisk 

information. Om marknaden är svagt effektiv är det inte möjligt att generera överavkastning 

genom att använda historisk information, t ex genom teknisk analys. I den andra formen, den 

semistarkt effektiva marknaden, är det inte är möjligt att generera överavkastning genom 

tillgång till offentlig information som t.ex. delårsrapporter eller årsredovisningar. Den 

semistarka formen av EMH förutsätter att nuvarande aktiekurserna justeras snabbt vid 

frisläppandet av ny offentlig information. Den tredje, den starka formen av EMH, förutsätter 



 

 9 

att nuvarande aktiekurser avspeglar helt all offentlig och privat information. Med detta menas 

att insiderinformation är medräknade i aktiepriserna och att ingen har monopolisk tillgång till 

relevant information. Är marknaden starkt informationseffektiv går det inte att generera 

överavkastning ens med insiderinformation (Fama 1970).  

 

3.2 Teorier för insynseffekter 

Insynshandel är ett diskuterat ämne hos intressenter på aktiemarknaden. Viss forskning menar 

att insiders kan påverka den s.k. informationsasymmetrin. Det är ett relativt nytt 

forskningsområde som dessutom kan vara svårt att generalisera. Dock är det allmänt 

accepterat att insiderhandel är en signal som ofta påverkar aktiemarknaden (Ohlson och 

Öhrner 2014). Insider effekter, när personer med speciell insyn i företag köper bolagets egna 

aktier i försök att försöka påverka aktiekurserna, kan sägas komma från 

informationsasymmetrin och signaleringshypotesen.  

 

3.2.1 Informationsasymmetri  

Informationsasymmetri är en situation där en av parterna i en transaktion har mer eller bättre 

information än andra parter. Informationsasymmetrin kan även förekomma när marknaden vet 

mindre än insidern, och det därmed föreligger en möjlighet för insidern att använda 

informationen för att köpa aktier i det egna bolaget och på så sätt göra abnormal avkastning. 

Att aktörer på marknaden har tillgång till olika information är grunden i teorin om 

informationsasymmetrin, vilket motsäger antagandena i effektiva marknadshypotesen. Parter 

med informationsövertag innehar en bättre position att fatta korrekta beslut. När t.ex. 

ledningen inom ett aktiebolag har informationsövertag ger det dem möjlighet att förutse 

bolagets framtida aktieutveckling och därmed köpa aktier före uppgångar (och genom detta 

skapa abnormala avkastningar). Det finns studier som indikerar att personer i börsnoterade 

bolag utnyttjar företagsspecifik särskild information, information som inte är tillgänglig för 

marknaden, för att skapa överavkastningar. Teorin om att insynshandel kan skapa 

överavkastning presenterades 1985 av Givoly och Palmon. De fann att när marknadsaktörer 

köper samma aktie som insynspersoner har köpt, får detta positiva reaktioner för priset på 

aktiemarknaden (Givoly och Palmon 1985). Forskning har även visat att insiderhandel skapar 

anormala vinster, vilket kan ses som bevis för att EMH inte håller. Som tidigare nämnts säger 

EMH att priserna på aktier speglar all tillgänglig information. Enligt informationsasymmetrin 

är det orealistiskt att anta varje aktör på aktiemarknaden har all relevant information och vet 
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hur man analysera den. Genom att marknaden i ett sådant läge inte har tillgång till den 

information som insiderpersonen använder som beslutsunderlag för transaktionen, är 

marknaden därmed inte effektiv.  

 

3.2.2 Signaleringshypotesen 

Signaleringshypotesen är en teori som hör ihop med informationsasymmetri, som bygger på 

att insiderhandel sänder ut olika signaler till marknaden. Den traditionella 

signaleringshypotesen, TSH, bygger på informationsasymmetrin och vilar på marknadens 

effektivitet. Om marknaden är effektiv när det gäller att tolka information så bordet priset 

omedelbart justeras på ett objektivt sätt och fullt ut spegla det riktiga värdet på den nya 

informationen. Signaleringshypotesen är relevant då den visar att företag kan uttrycka sitt 

värde genom att skicka signaler till marknaden i form av information. Om en insider köper 

aktier kan detta ses som en indikation på att aktien är undervärderad och att aktien kommer att 

stiga i värde (Seyhun 1986). Företagets insiders har information som inte är tillgänglig för 

allmänheten. Dessa insiders har i första hand kunskap om vad företaget gör och bättre 

information om vad framtiden kan hålla. Insiders kan t.ex. veta när deras företag har en ljus 

framtid, om det finns höga potentiella intäkter, finns utvecklande av innovativa produkter etc. 

När framtiden ser ljus ut kan insiders köpa aktier innan allmänheten får kännedom om denna 

”positiva information”. Priset på aktien kommer då enligt signaleringshypotesen att senare 

fullt öka för att representera denna positiva information. I det fallet kan insiders använda 

privat information för att vinna över marknaden. Denna teori kan förhoppningsvis senare 

hjälpa till att ge förklaring och förståelse till studiens resultat. 

 

3.2.3 Problematik 

Teorin kring informationsasymmetrin och signaleringshypotesen är inte fokuserat precis kring 

förhållanden insiderpersoner vs. marknaden. Detta medför vissa svårigheter vid utvärdering 

av studiens resultat. Dock anses det ändå finnas ett tydligt utrymme för en analog tolkning av 

dessa diskussioner för att anpassa hypoteserna till detta förhållande. Inom området 

informationsasymmetri och signaleringshypotesen är det en vanlig uppfattning att 

insiderhandel är en stark signal som ofta påverkar aktiemarknaden. Signalen insiders sänder 

när de handlar i bolag, ses ofta som en stark indikator om bolagets framtida lönsamhet. Med 

tanke på detta kommer resultaten i studien att kopplas från problemformulering till dessa 

teorier.  
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3.3 Definitioner 

Insider: En insider är, enligt Finansinspektionens definition, en person med en särskild insyn 

i bolaget, t.ex. företagets VD eller övriga i ledningen.  

Insynshandel: Köp av aktier eller andra aktierelaterade finansiella instrument i bolaget, från 

en insider. Insynshandel ska anmälas hos finansinspektionen.  

Insiderinformation: Information om ett börsnoterat bolag som skulle kunna användas till en 

investerares fördel. Insiderinformation kan delas in i olika grupper beroende på vilken 

karaktär informationen har. Den vanligaste indelningen är företagsspecifik information, 

marknadsspecifik information samt allmänt kurspåverkande information. 

Informationsasymmetri: En situation där en av parterna i en transaktion har mer eller bättre 

information än andra parter. Parter med informationsövertag innehar en bättre position att 

fatta korrekta beslut. 

Signaleringshypotesen: Företag kan uttrycka sitt värde genom att skicka signaler till 

marknaden i form av information. Köp av aktier i det egna bolaget bord ge positiva signaler 

på marknaden.  

Normalavkastning: Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur mycket en 

tillgång förändrats i värde från en tidigare tidpunkt. Den förväntade avkastningen, även kallad 

normalavkastningen, är den avkastning som förväntas realiseras om den aktuella händelsen 

inte ägt rum. Beräknas i denna uppsats utifrån den s.k. marknadsmodellen.  

Överavkastning: AR (Abnormal return) utgör skillnaden mellan förväntad (normal) 

avkastning och verklig avkastning. 



 

 12 

4 Metod och data   

 

4.1 Metodologi  

Ett deduktivt synsätt har använts vid genomförandet av denna uppsats, att finna 

generaliserande slutsatser utifrån hypotesprövning. En sådan metod passar väl för att 

undersöka just insidertransaktioner då kvantifieringsmöjligheter är positiva (Bryman 2011).  

 

4.2 Eventstudie  

Denna uppsats är en eventstudie för att se vad som händer med aktiekursen vid en specifik 

tidpunkt. Denna tidpunkt är då informationen om insiderhandel publiceras. Det är hur 

aktiepriset rör sig som ska studeras, samt om insidern får överavkastning på sin monopoliska 

information. Ball och Brown (1968) introducerade den principiella metodologin för att 

studera informationens inverkan på aktiemarknaden. Eventstudier utförs genom att studera 

hur snabbt aktiekurser omvärderas av marknaden när ny information tillfaller den. 

Eventstudien i denna uppsats är utformad enligt MacKinlays (1997) sexstegs-modell, en 

erkänd metod som använts i ett flertal tidigare undersökningar. Nedan följer de steg som 

eventstudien kommer att formuleras efter; 

 

1. Händelse och händelsefönster 

2. Urval 

3. Avkastning 

4. Signifikanstest 

5. Empiriska resultat 

6. Analys 

 

4.2.1 Händelse och händelsefönster 

Som tidigare nämnts handlar denna eventstudie om att se hur aktiepriser rör sig samt om 

avkastningen därmed skiljer sig från det normala, när någonting sker på ett specifikt datum. 

Eventperioden för denna studie har valts till 11 dagar, 5 dagar före och 5 dagar efter VDNs 

aktieköp. Informationen om aktieköpet är den relevanta tidpunkten och sätts till tidpunkt 0. 

Effektiviteten och eventuell överavkastning kommer att studeras på kort sikt, utifrån tids- och 

resursskäl. Givet rationalitet på aktiemarknaden, kommer effekterna av en specifik händelse 

återspeglas omedelbart i aktiepriserna, detta medför att de ekonomiska effekterna av en 

händelse kan konstrueras med hjälp av aktiepriser som iakttagits under en relativt kort 
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tidsperiod (MacKinlay 1997). MacKinlay menade att korttidseventstudier ofta är mer 

tillförlitliga än långtidseventstudier. Dock finns viss problematik gällande val av period, 

händelsen måste vara exogen i förhållande till värderingen av aktien.  

 

Figur 4.2.1 Händelsefönster 

 

 

 

 

Ovan redogörs för händelsefönstret i eventstudien, t-5 är fem dagar före relevant händelse, t0 

är den s.k. eventdagen, när VDn köpt aktier i det egna bolaget och t5 är fem dagar efter 

händelsen. Detta resulterar i en total eventperiod på 11 dagar.  

 

Det fanns två frågor som var centrala för balansering av händelsefönstret: Den ena var hur 

långt innan insiderköpet kan man förvänta sig abnormal avkastning och den andra var hur 

lång tid bör signalerna hålla på marknaden och hur länge bör effekterna studeras? När det 

gäller den första frågan, har studien som utgångspunkt att insidertrading ger signaler väldigt 

snabbt till marknaden, precis som EMH menar. Eventfönstret (-5,+5) väljs av den anledning 

att det räcker med fem börsdagar innan händelsen för att kunna få med eventuellt 

insiderinformation som kan ha läckt och ryktesspridningar som kan upptäckas i eventfönstret. 

Längre eventfönster, från 10 till 20 börsdagar före och efter händelsedagen, ska fånga in all 

relaterad information till förvärvet i området runt händelsedagen men kan ha problem med att 

utesluta exogena förhållanden. I mindre eventfönster, från 1 till 10 dagar före och efter 

händelsedagen, är den avvikande avkastningen smalare för att minska sannolikheten för 

överlappande händelser (MacKinlay 1997). När det gäller den andra frågan har studien utgått 

ifrån en vetenskaplig artikel skriven av Fama, som menar att det inte går att uppskatta korrekt 

förväntad avkastning för längre tidsperioder om tidsfönstret är för långt. Anledningen till 

detta är att förändringarna i aktiepriset efter händelsen kan bero på andra faktorer än just de 

som valts att undersökas (Fama 1970).  

 

4.2.2 Urval  

Insynshandeln i denna uppsats studeras från den 1 januari 2014 till och med 31 december 

samma år. Upp emot 300 bolagsaktier handlades på Stockholmsbörsen detta år, alla dessa 

Eventfönster Eventfönster Event dag 
 

t-5                               t0                                 t5  

Eventperiod 



 

 14 

listades i bokstavsordning samt gavs varsitt enskilt ordningstal och aktierna för studien valdes 

sedan ut med hjälp av Excels slumptalsgenerering. Urvalet har således gjorts slumpmässigt 

och detta betyder att alla bolag i population (Stockholmsbörsen) har samma chans att bli 

valda, detta för att minska systematiska fel (Bryman 2011). Aktierna avstämdes mot 

finansinspektionens insynsregister, om det inte fanns uppgifter om att VDn köpt aktier under 

detta år så slumpades en ny aktie fram. Detta genererade 35 olika bolag där VDn under år 

2014 köpt aktier i det egna bolaget. Vid eventuell förekomst av aktier med rösträttsskillnad 

har uppsatsen studerat B-aktier. Som tidigare nämnts och diskuterats har eventperioden för 

denna studie valts till 11 dagar och publiceringsdatumet av informationen är den relevanta 

tidpunkten och sätts till tidpunkt 0. Denna tidpunkt och relevant information har hämtats från 

finansinspektionens insynsregister.  

 

4.2.3 Avkastning  

Som mått på avkastning i denna uppsats valdes aktiekursens avkastning mätt genom den 

procentuella kursförändringen. Den förväntade avkastningen, även kallad 

normalavkastningen, är den avkastning som förväntas realiseras om den aktuella händelsen 

inte ägt rum. Beräkning av normalavkastningen kan göras på olika sätt. MacKinlay (1997) har 

beskrivit två av de vanligaste modellerna för beräkning av normalavkastningen, ”constant-

mean return-modellen” och den s.k. marknadsmodellen. Dessa två modeller har prövats och 

diskuterats. Den generellt mest användbara metoden utifrån testerna är marknadsmodellen. 

Marknadsmodellen är dessutom den modell som är mest använd i liknande studier. Utifrån 

ovanstående kommer marknadsmodellen att användas i eventstudien för att estimera 

förväntad (normal) avkastning. Marknadsmodellen bygger på antagandet om ett linjärt 

samband i avkastningen mellan marknaden och aktien (McKinlay 1997). Formeln som har 

använts ser ut som följande:  

 

Ekvation 4.2.1 Normalavkastning 

Rit = αi + βiRmt + εit 

 

Rit = Tillgången i:s avkastning under perioden t  

αi = Den del av avkastningen som inte förklaras av β eller av underliggande index  

βi = Tillgången i:s förändring i avkastningen i förhållande till marknadsindexet 

Rmt = Marknadsindexets avkastning under perioden t  

εit = Felterm med väntevärdet noll som förklarar icke mätbara och oförutsedda händelser 
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Som jämförelseindex mot de enskilda bolagens avkastning studerar uppsatsen OMX 

Stockholm all share, även benämnt OMXS. Detta index har valts för att det är ett brett index 

som representerar samtliga aktier på Stockholmsbörsens tidigare A- och O-listor och på så 

sätt ger en rättvis bild av marknadsindex och speglar risken för aktierna på ett korrekt sätt.  

 

Modellen kräver en skattning av variablerna α och β. Utgångspunkten för skattningen 

kommer som tidigare nämnts att vara OMXS och tas fram genom linjär regressionsanalys. 

Betavärdet (βi) mot marknaden beskriver en investerings linjära relation med 

marknadsportföljens avkastning. Det är ett mått på hur mycket investeringen rör sig i 

förhållande till marknadsportföljen som i denna uppsats replikeras av index. På detta sätt blir 

betavärdet ett riskmått relativt marknaden eftersom det visar svängningarna relativt denna. 

Interceptet och alfavärdet tolkas i detta fall som vilken förväntad avkastning investeringen 

eller strategin väntas ge om marknadsportföljen ger noll procent i avkastning. 

Regressionskoefficienterna alfa (α) kommer att sättas till noll och betakoefficienten (β) 

kommer att sättas till ett, detta för att α brukar oftast vara ett litet tal och det genomsnittliga β 

brukar ligga på ett. Förenklad uträkning men som ändå kan ge godtagbara resultat utifrån 

dessa uppskattningar. Som tidigare nämnt är det marknadsmodellen som ligger till grund för 

beräkningen av den normala avkastningen. Eftersom att koefficienterna sätt till 0 respektive 1 

kvarstår endast den observerade avkastningen samt marknadens avkastning.  

 

När den förväntade avkastningen är estimerad beräknas den avvikande avkastningen. Den 

avvikande avkastningen har beräknats för varje företag och varje dag inom det tidigare 

bestämda händelsefönstret. Skillnaden mellan dessa två avkastningar utgör sedan AR 

(Abnormal return) dag för dag. McKinlay (1997) formulerar den som följande: 

 

Ekvation 4.2.2 Avvikande avkastning 

ARit = Rit - E(Rit|Xt) 

 

ARit = Företaget i:s avvikande avkastning vid tiden t 

Rit = Företaget i:s verkliga avkastning vid tiden t 

E(Rit|Xt) = Företaget i:s förväntade avkastning vid tiden t 
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CAR (Cumulative Abnormal Return) beräknas genom att addera den genomsnittliga AR 

(Abnormal Return) dag för dag. Genom att beräkna CAR kan man i slutet av perioden se den 

totala icke-normala avkastningen. Formeln för CAR ser ut som följer: 

 

Ekvation 4.2.3 Kumulativ avvikande avkastning  

CAR(!",!") =    AR!

!"

!!!"

 

 

CAR(t1,t2 ) = Kumulativ icke-normal avkastning mellan tidpunkt t1 och t2  

ARt = Icke normal avkastning för tidpunkt t1 

 

4.2.4 Signifikanstest 

I denna uppsats har ett ensidigt hypotestest gjorts för att undersöka om man eventuellt kan 

göra överavkastningar genom att handla efter insiderinformation om att VDn köpt aktier för 

det egna bolaget. Detta hypotestest kommer att styrka validiteten i uppsatsen. Det hypotetiska 

medelvärdet för observationerna antogs vara noll eftersom att ingen överavkastning förväntas. 

Hypoteserna ser ut som följande:  

 

𝐻!:  𝐶𝐴𝑅 = 0  (Eventavkastningen = normalavkastningen) 

𝐻!:  𝐶𝐴𝑅 > 0 (Eventavkastningen > normalavkastningen) 

 

Om nollhypotesen accepteras, kan man säga; att köpa aktier i de bolag där VDn för bolaget 

köpt aktier, resulterar inte i någon kumulativ genomsnittlig avvikande avkastning i aktien 

under händelsefönstret. 

 

Standardavvikelsen är ett mått på risk och mäter observationernas spridning kring 

medelvärdet. Standardavvikelsen har beräknats enbart i syftet att kunna genomföra 

hypotesprövning. Formeln för att beräkna standardavvikelsen ser ut som följande:  

 

Ekvation 4.2.4 Standardavvikelse 

𝜎! =   
(𝑅!" − 𝑅!)!!

!!!
𝑁 − 1  
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Hypotesprövningen har genomförts via ett s.k. t-test. Grunden för att undersöka statistiken 

ligger i att säkerställa orsakssambandet mellan den abnormala avkastningen och 

insiderhandel. I uppsatsen används CAR då t-test har genomförts, för att se om resultaten är 

signifikanta. T-testet för CAR blir då enligt formeln:  

 

Ekvation 4.2.5 T-test 

t− värde =   
CAR

σ!"#  / n!"#
 

 

CAR = Genomsnittlig CAR 

σCAR = Standardavvikelsen för CAR  

ncar =Roten ur antalet aktier som CAR är baserat på 

 

T-värdet som erhålls efter uträkningen jämförs med den i förväg valda signifikansnivån. Då 5 

% nivån är ett vanligt värde så används detta i denna studie. 5 % signifikans motsvaras av ett 

t-värde på 1,69 för ett ensidigt hypotestest med 34 frihetsgrader. Om det uträknade t-värdet 

antar ett större värde än 1,69 så ska nollhypotesen förkastas. Signifikansnivån är satt till 0,05, 

vilket ger ett 95 % signifikant resultat. Det kritiska t-värdet har hämtats från t-fördelningen 

(bilaga 2). Beroende på testets resultat kommer nollhypotesen att med 95 % säkerhet 

säkerställas om den antingen accepteras eller förkastas. Signifikansnivån 0,05 har valts av den 

orsak av att det är bra att välja en lämplig nivå för testet, där 0,05 är en vanlig nivå som 

används i andra liknande studier. Vid en hypotesprövning påträffas det allmänt två möjliga 

fel. Den ena är att man förkastar en sann nollhypotes och det andra felet är att man accepterar 

en falsk nollhypotes. Sannolikheten av att göra ett visst fel då H0 är sann, uppvisas av 

signifikansnivån. Risken att en sann nollhypotes förkastas minskar desto starkare 

signifikansen är. T-värdet ska vara högre än det kritiska värdet om man ska förkasta 

nollhypotesen och den accepteras om t-värdet är lägre än det kritiska värdet.  

 

4.2.5 Empiriska resultat 

Redovisas under resultat kapitlet. 

 

4.2.6 Analys 

Redovisas under analys kapitlet. 
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4.3 Material 

Uppsatsen består av två typer av data vilka inhämtades från två olika källor. Information kring 

insynshandeln och dess tidpunkt hämtades från Finansinspektionens hemsida (FI 2015), den 

myndighet vars uppgift är att överse och kontrollera insynshandel. Aktiekurser och 

indexkurser som ligger till grund för beräkning av avkastning togs direkt från Nasdaq 

(Nasdaq 2015). Genom att vara konsekvent i valet av källa behandlas datan lika och är då mer 

jämförbar. Kvaliteten stärks även av att data hämtats direkt från den myndighet respektive det 

företag som driver och har ansvar för att siffrorna är pålitliga. Viss problematik finns gällande 

andrahandskällor, som är en stor del av litteraturen. Dessa källor har lästs med förståelsen att 

det är författare som skriver om och tolkar andra forskares resultat och verk. Med detta i 

medvetandet är litteraturen vald i mån om att inte påverka objektiviteten i uppsatsen.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som diskuteras i denna studie, för att uppsatsen ska 

vara pålitlig, relevant och konsekvent. De data som har samlats in har granskats kritiskt och 

flera källor har använts för att trovärdigheten för denna uppsats ska höjas. Validitet kan sägas 

vara att man mäter det man vill mäta. För att nå hög validitet har denna uppsats utgått ifrån en 

väldefinierad frågeställning och källorna för de data som har använts har granskats kritiskt 

(Bryman 2011). Validiteten hade eventuellt kunnat stärkas ännu mera om man hade haft en 

längre tidsperiod. Längre tidsperiod medför även problematik vilket har diskuterats tidigare 

(MacKinlay 1997). Reliabilitet är ett uttryck för metodens tillförlitlighet i mätningen. 

Resultatet ska vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför 

testet. Denna studie har hög tillförlitlighet gällande de data som har använts, eftersom den har 

hämtats direkt från finansinspektionens insynsregister och Nasdaq (Gustavsson 2010). För att 

vara säker på om all uträkning stämmer har MS Excel använts för att riskerna för fel ska vara 

minimala. Uträkningarna har därefter granskades manuellt för att återigen vara försäkrad om 

att de stämmer.  

 

4.5 kritik av tillvägagångssätt 

Problemet med att använda sig av en kvantitativ metod är att datamaterialet som samlas in 

kanske inte är relevant eller tillräckligt stort för att kunna dra generella slutsatser (Bryman 

2011). En eventstudie är en metod som används frekvent inom forskning, den är dock inte 

helt oproblematisk. Eventstudier antar att ingen ytterligare information tillkommer marknaden 

än den information som är föremål för studien, vilket skapar problematik i slutsatserna. 
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Makroekonomiska händelser är ett exempel på information som inte tillåts inverka på 

prisbildningen under eventstudien. Trots denna förenkling av verkligheten så är antagandet en 

förutsättning för att eventstudier ska kunna genomföras (Wells 2004). Det kan även vara svårt 

att utvärdera resultaten vid en eventstudie. En förutsättning för att testa marknadens 

effektivitet är att modellen definierar normalavkastning. Antagandet innebär i princip att 

marknadens effektivitet aldrig med säkerhet kan förkastas. Om effektivitet förkastas, så kan 

det bero på att marknaden faktiskt är ineffektiv eller att en felaktig modell har används 

(MacKinlay 1997). Den kanske mest grundläggande kritiken kring eventstudier kan riktas mot 

validiteten, det vill säga om undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta 

(Peterson 1989). Detta diskuterades tidigare.  

 

Vidare bör kritik även läggas på användandet av marknadsmodellen i studien. 

Marknadsmodellen är en förenklad modell men tar dock hänsyn till marknadens förväntade 

avkastning. Vid användning av marknadsmodellen, skattas betakoefficienten (β) och alfa 

koefficienten (α) för att estimera den förväntade avkastningen. Forskare har hittills inte 

kunnat konstatera att historisk data som underliggande faktor blir korrekt med tanke på att 

beräkning av betakoefficienten genomförs med antagandet att β är oförändrad över tid (Wells, 

2004). Detta diskuterades även en del under beräkningen av avkastningarna.  
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5 Resultat och Analys  

Denna studie innefattar i princip samtliga egna aktieköp som genomförts under perioden 

2014 av bolagen på Stockholmsbörsen (bilaga 1). Först presenteras en del deskriptiv data, de 

data som har använts för estimaten. Från uträknade, enligt formeln 4.2.2, överavkastningar 

kan man rita upp det som ett diagram över hela eventperioden.  

 

Diagram 5.1 AR (abnormal return) 

 
De första dagarna i eventperioden visar på en negativ avkastning medan den sista dagen innan 

aktieköpet visar på en positiv icke-normal avkastning (dock väldigt låg). Den överavkastning 

som finns dag t1 – t5 kan tyda på att man eventuellt kan förkasta nollhypotesen. Den kraftiga 

nedgången i AR, dag t-2, kan inte förklaras på annat sätt än att den är tillfällig. 

 

Från alla överavkastningar har det räknats fram kumulerad överavkastning (CAR) för varje 

transaktion och dag. Kumulerad överavkastning räknas fram för att se hur överavkastningen 

förändras, om den eventuellt stabiliseras efter en förväntad ökning vid t.ex. ny information.  

 

Diagram 5:2 CAR (Cumulative abnormal return) 

 
CAR lägger sig initialt på en positiv nivå orsakad av någon form av överavkastningen som 

inträffar de första dagarna i eventperioden. Sedan sjunker den drastiskt vilket endast kan 

förklaras slumpmässigt. Därefter blir den i de sista två dagarna under perioden något högre 

igen, vilket skulle tyda på att ett nytt högre marknadsvärde efter publiceringen i 

insynsregistret, dock kan detta inte stödjas utan endast antas.   
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5.1 Resultat  

I tabellen nedan visas den genomsnittliga avkastningen för de 35 bolagen, för hela 

eventperioden. Den icke-normala avkastningen är uträknad som skillnaden mellan verklig och 

förväntad avkastning. CAR beräknas genom att addera den genomsnittliga AR dag för dag.  

 

Tabell 5.1 Avkastning 

 

Urvalet gällande bolagen är över 30, vilket medför att populationen antas vara normalfördelad 

(Bryman 2011), och vissa av dagarna visar en icke-normal avkastning. Den dag med störst 

skillnad är dag t-2 med en icke-normal avkastning på -5,8 %. Den dag med störst positiv 

skillnad är dag t-5 med en icke-normal avkastning på 0,64 %. Om man jämför och tittar på 

enbart de 5 dagarna efter köpet av egna aktier, kan man se att dag t4 har störst icke-normal 

avkastning, på 0,5 %. Det finns visserligen stora skillnaderna i dagarna i detta material och 

dessa skillnader verkar inte följa nått speciellt mönster, och kan därför inte tolkas som annat 

än slumpmässigt. Både AR och CAR har genomgående låga t-värde (förut dag t-5) som 

indikerar att överavkastningarna de flesta dagarna inte är statistiskt säkerställda. Slutresultatet 

för hela eventperioden uppvisar en icke-normal avkastning på ca -15 %, utan signifikans.  

 

5.2 Hypotestest 

I tabell 5.1 kan man utläsa de olika t-värdena för både AR och CAR. Om man först börjar 

med att titta på AR, kan man se att endast dag t-5 och dag t4 uppvisar t-värden som ligger 

utanför den kritiska gränsen. Med andra ord kan nollhypotesen inte accepteras för dessa två 

Tid AR Stdav AR T-värde AR CAR Stdav CAR T-värde CAR 

t-5 0,0064 0,0171 2,2142  0,0064 
 

0,0171 
 

2,2142 

t-4 -0,0252 0,1703 -0,8754 -0,0189 0,1874 -0,5967 

t-3 -0,0280 0,1699 -0,9749 -0,0468 0,3573 -0,7749 

t-2 -0,0588 0,2354 -1,4778 -0,1056 0,5927 -1,0541 

t-1 0,0017 0,0274 0,3670 -0,1039 0,6201 -0,9913 

t0 -0,0255 0,1270 -1,1879 -0,1295 0,7471 -1,0255 

t1 0,0011 0,0178 0,3656 -0,1283 0,7649 -0,9923 

t2 -0,0265 0,1675 -0,9360 -0,1549 0,9324 -0,9828 

t3 -0,0013 0,0214 -0,3594 -0,1561 0,9538 -0,9682 

t4 0,0050 0,0170 1,7400 -0,1511 0,9708 
 

-0,9208 

t5 0,0002 0,0135 0,0876 -0,1509 0,9844 
 

-0,9069 
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dagar om man enbart tittar på den abnormala avkastningen för varje enskild dag, dock 

accepteras nollhypotesen för resterande dagar för AR. Tittar man sedan på CAR kan man 

utläsa att endast dag t-5 uppvisar ett t-värde som ligger utanför den kritiska gränsen, 

nollhypotesen kan inte accepteras för denna dag. Dock accepteras nollhypotesen för 

resterande dagar för CAR. Djupare analys av resultaten följer nedan.  

 

Tabell 5.2 värden 

Medelvärdet Standardavvikelsen 

-0,1509 0,9844 

 

Genomsnittlig kumulativ icke-normal avkastning för alla företag under hela eventperioden, 

samt dess standardavvikelse. Genom att stoppa in dessa värden i formeln för t-testet kan man 

räkna ut t-värdet för CAR.  

 

t− värde =    !!,!"#$
!,!"##/ !"  

 = - 0,9069 

 

Eftersom att det erhållna t-värdet -0,9069 är lägre än det kritiska värdet 1,69 så kan inte 

nollhypotesen förkastas. Detta innebär att den icke-normala avkastningen inte är statistiskt 

säkerställd på en 5 % signifikansnivå.  Att det skulle kunna förekomma en icke-normal 

avkastning på 15 %, 5 dagar efter ett aktieköp av VDn går alltså inte att säkert bekräfta via 

detta test.  

 

5.3 Analys  

Det man kan se från resultaten i AR är att nollhypotesen förkastades endast för dag t-5 och t4, 

och detta kan endast förklaras som en slump. För de resterande dagarna i eventperioden så 

understiger t-värdet den kritiska gränsen. När det gäller den kumultiva icke normala 

avkastningen förkastas endast nollhypotesen under dag t-5. Resultatet uppvisar en icke-normal 

avkastning på -15 % för hela 11-dagarsperioden. Detta resultat är dock inte statistiskt 

säkerställt utan kan endast förklaras slumpmässigt. Då alla resultat inte är statistiskt 

säkerställda är det svårt att dra några generella slutsatser. Eftersom att nollhypotesen inte 

förkastas, kan man inte säga att det finns möjlighet att generera överavkastning genom att 

handla aktien i de bolag där VDn köpt egna aktier. Det vi därmed ser är att VDn inte får 

någon märkbar överavkastning på sitt köp, på kort sikt. Majoriteten av resultaten är alltså inte 
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signifikanta på en fem-procentig nivå och visar på att insiders inte kan tillgodogöra sig 

överavkastning.  I och med detta accepteras nollhypotesen: Insiderhandel generar inte 

överavkastning. Detta kan i sin tur diskuteras kring effektiviteten på marknaden. Man kan 

tolka resultatet som att marknaden anpassar sig på ett snabbt sätt då man studerar den 

kumulerade avkastningen. Det skulle då tyda på en effektiv marknad, vilket utvecklas vidare 

under diskussion.  

 

5.4 kritisk granskning  

Eventstudie som metod är den mest förekommande och användbara vid prövning av EMH. 

Forskare betonar dock att eventstudiemetoden i sig inte kan avgöra om EMH är riktig, utan 

endast användas för att konstatera huruvida ny information på marknaden leder till en positiv 

eller negativ reaktion i aktiepriset. Problematiken med att studera insiderhandel som en typ av 

informationsasymmetri är att man inte riktigt vet vad informationen grundar sig på, varför 

VDn köpte aktier från första början. Utan bara att VDn har köpt aktie och att det i sig verkar 

vara intressant trots allt för marknaden och att det är kopplat till publiceringsdagen. Dessutom 

måste man alltid ta hänsyn till slumpmässiga grunder när man genomför sådana typer av 

studier. Det mest intressanta resultatet är att överavkastningen är större för dag t-5 än för dag 

t5. Det finns en möjlighet att det delvis eller helt kan bero på att undersökningsperioden varit 

för kort. MacKinlay (1974) förespråkade en kort period medan Jaffe (1974) förespråkade en 

längre eventperiod. Valet av perioden för insynshandeln kan ha varit bristfällig. 
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6 Diskussion 

Resultaten från studien kan kort beskrivas som att man inte får någon överavkastning genom 

att agera efter insiderinformation. Innebörden av detta tyder då på att den svenska 

aktiemarknaden kan antas vara effektiv samt att insiderhandel inte är intressant för marknaden 

eftersom marknaden inte ”rättar” sig till priset därefter. I denna studie har inte någon varaktig 

överavkastning i helhet funnits, och frågan är därmed hur effektiv marknaden kan sägas vara. 

Aktiemarknaden har från tidigare studier som diskuterats innan ansetts vara effektiv, vilket 

enligt Fama betyder att all tillgänglig information speglas i aktiepriserna. På en sådan effektiv 

marknad skulle priset vara konstant om ingen ny information som är av värde tillkommer på 

marknaden. Studien visar tydligt att det inte går att nå någon form av överavkastning totalt 

sett, vilket borde styrka att marknaden är effektiv. Det skapar frågor kring insiderpersoner och 

deras informationsövertag. Uppfattningen är att insiderpersoner mycket väl kan ha ett 

informationsövertag jämfört med outsiders, men frågan är hur de tar vara på övertaget. 

Effektiva marknadshypotesen säger att det inte är möjligt att generera överavkastning på 

aktiemarknaden genom att använda någon information som marknaden redan känner till, 

förutom möjligen genom insiderinformation, vilket styrks av denna studie. För att koppla 

detta till Malkiel och hans studier om effektiva marknader, som menade att 

marknadseffektiviteten kan prövas genom att ny information tillkommer marknaden och 

studerade hur marknadens aktörer reagerar på den nya informationen. Om priserna inte 

påverkas när ny information tillfaller marknaden, så är marknaden effektiv. I denna studie har 

priserna inte påverkats när ny information tillfallit marknaden, vilket styrker marknadens 

effektivitet. Finnerty (1974) och Jaffe (19874) som tidigare diskuterats fann i sina studier att 

insiders kan göra påvisande vinster genom information och att marknaden inte är effektiv. 

Detta kan inte styrkas via denna studie.  

 

Tidigare diskuterades den s.k. informationsasymmetrin som sägs finnas på marknaden.  

Där påstods det att insidern (i detta fall VDn) har bättre information än marknaden själv. 

Genom denna informationsasymmetri skulle då VDn kunna köpa aktier före uppgång och på 

så sätt göra abnormala avkastningar. Eftersom att resultaten från denna studie inte kan påvisa 

någon signifikant överavkastningen kan inte denna teori styrkas. Företagsspecifik särskild 

information kan inte utnyttjas för att skapa överavkastningar, eftersom att ingen signifikant 

överavkastning kunnat visas i denna studie. Givoly och Palmon fann att när marknadsaktörer 

köper samma aktie som insynspersoner har köpt, får detta positiva reaktioner för priset på 

aktiemarknaden (Givoly och Palmon 1985). Dom menade att effektiva marknadshypotesen 
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inte håller. Men denna studie visar som tidigare nämnts ingen koppling mellan 

informationsasymmetri och överavkastning. Vilket tyder på att effektiva marknadshypotesen 

är sann. Dock kan det finnas informationsasymmetri mellan olika aktörer på marknaden men 

ingenting som tyder på att detta skulle skapa överavkastningar på Stockholmsbörsen.  

 

Signaleringshypotesen som hör ihop med informationsasymmetrin säger att om en insider 

köper aktier i det egna bolaget så skickar det ut positiva signaler på marknaden. Dessa 

positiva signaler skulle då kunna vara positiv lönsamhet för företag vilket bör tyda på att 

aktierna kommer att stiga i pris. Detta kan inte styrkas via denna studie då avkastningar under 

händelsefönstret endast kan förklaras slumpmässigt. Seyhun 1986 diskuterade detta och 

menade på att om en insider köper aktier kan detta ses som en indikation på att aktien är 

undervärderad och att aktien kommer att stiga i värde, och att insider på så sätt kan få 

överavkastning på marknaden (Seyhun 1986). Detta kan inte styrkas eller signifikant påvisas 

via denna studie. Att inte någon signifikant överavkastning har funnits betyder inte att 

informationsasymmetri och signalering inte finns på marknaden. När framtiden ser ljus ut kan 

insiders köpa aktier innan allmänheten får kännedom om denna ”positiva information” (det 

som benämns som informationsasymmetri). Priset på aktien kommer då enligt 

signaleringshypotesen att öka för att representera denna positiva information. Detta kan vara 

sant. Det som inte kan styrkas är att insiders kan använda denna information för att vinna över 

marknaden (skapa överavkastning). Inom området informationsasymmetri och 

signaleringshypotesen är det en vanlig uppfattning att insiderhandel är en stark signal som 

ofta påverkar aktiemarknaden. Signalen insiders sänder när de handlar i bolag, ses ofta som en 

stark indikator om bolagets framtida lönsamhet. Informationsasymmetri och 

signaleringshypotesen kan vara sanna, men kan enligt denna studie inte användas för att skapa 

överavkastning.  

 

6.1 Slutsats 

Resultaten från studien tyder på att man utifrån insynspersoners handel inte kan skapa en 

överavkastning på aktiemarknaden. Dock bör man tillägga att undersökningsperioden var 

begränsad för endast insynshandel under år 2014, vilket kan ha haft en inverkan på resultatet.  

Något som komplicerar att fullt ut värdera studiens resultat, är att resultaten både styrks och 

motstrids av tidigare studier. Studiens resultat tyder på att man bör vara försiktiga med att 

använda insiderhandel som investeringsstrategi, då de inte har kunnat påvisas någon generell 

överavkastning. Stockholmsbörsen kan utifrån denna studie antas vara effektiv. För att svara 
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på ovanstående problemformulering: Genererar insynshandel överavkastning? Nej.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning  

Intressant skulle vara att göra om studien men att eventuellt använda en annan avgränsning, 

både gällande urval och tidsram. I denna studie var det endast VDNs insynshandel som 

studerades. Ett annat förslag till vidare studier skulle kunna vara att ta med flera olika typer av 

insiders och möjligtvis se ifall resultatet påverkas av vem insidern är. Att olika insiders har 

olika stort förtroende på marknaden. Där utöver kan man även i fortsatt forskning titta på en 

studie med inriktning på insidertransaktionernas storlek i förhållande till insiderpersonens 

aktieinnehav. Tänkvärt skulle även kunna vara att göra är en jämförande studie mellan den 

lagliga och olagliga insiderhandeln, för att se eventuella skillnader. Denna typ av studie blir ju 

därmed också svårare i utförande, med tanke på den olagliga handelns otillgänglighet.  

 

6.3 Slutord 

Insynshandel genererar inte överavkastning. Aktiemarknaden och Stockholmsbörsen kan 

utifrån denna studie antas vara effektiva, vilket styrker den effektiva marknadshypotesen.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Bolag i alfabetisk ordning med respektive verkställande direktör, samt deras datum 

för köp av egna aktier.  

 

Bolag VD Datum 

ABB Ltd Ulrich Sniesshofer 2014-04-09 

Acando Carl-Magnus 2014-08-21 

Addnode Group Staffan Hanstorp 2014-06-09 

Addtech Johan Sjö 2014-09-19 

Avanza Bank Holding Martin Tiveus 2014-10-13 

Beijer Electronics Anna Belfrage 2014-10-24 

Björn Borg Henrik Bunge 2014-08-22 

Boliden Lennart Evrell 2014-05-26 

BTS Group Henrik Ekelund 2014-09-03 

Dedicare Stig Engcreantz 2014-05-20 

Fabege Christian Hermelin 2014-12-19 

Formpipe Software Christian Sundin 2014-05-16 

Hemfosa Jens Engvall 2014-12-12 

Hemtex Peder Larsson 2014-09-09 

Husqvarna Kai Wärn 2014-05-14 

Industrial & Financial System Alastair Sorhie 2014-05-27 

Intrium Justitia Lars Wollung 2014-05-14 

Kungsleden Biljana Pehrsson 2014-12-16 

Lundin Mining Corp Paul Conibear 2014-05-09 

Medivir Niklas Prager 2014-09-03 

Modern Time  Jörgen Madsen 2014-04-28 

Multiq International Magnus Forsbrand 2014-12-12 

Net Entertainment NE Per Eriksson 2014-09-03 

Nobia Morten Falkenberg 2014-05-05 

Nordea Bank Christian Clausen 2014-04-30 

Nordic Service Partners Holding Morgan Jallinder 2014-09-15 

Partnertech Leif Thorwaldson 2014-12-18 
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Rezidor Hotel Group Wolfgang Neumann 2014-05-16 

Rottneros Per Lundeen 2014-12-11 

SEB Annika Falkengren 2014-05-12 

Swedish Orphan Biovitrum Geoffrey McDonough 2014-12-18 

Swedol Clein Johansson 2014-12-17 

Tethys Oil Magnus Nordin 2014-12-19 

Victoria Park Peter Strand 2012-05-02 

Wallenstam Hans Wallenstam 2014-05-15 
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8. 2 T-fördelning, och det kritiska t-värdet.  

 

 

  


