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Insider trading - where abnormal return is abrupt! 
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Insider trading, abnormal return, event study, First 
North, efficient market hypothesis, behavioural 
finance, asymmetrical information, signalling, 
market-adjusted return model. 
 
The purpose of the study is to investigate whether 
executives can earn abnormal return by purchasing 
their own stocks and establish an understanding of 
possible aspects. 
 
In order to observe if abnormal return exists on 
insider buy-transactions, a method triangulation with 
deductive approach has been made. An event study 
has been adopted to measure the transaction events. 
In addition, CAAR has been calculated with aid of a 
model. These values go through a significance test in 
order to support the hypothesis. 
 
The study is grounded on the efficient market 
hypothesis, behavioural finance, information 
asymmetry and signalling. Furthermore, previous 
research has been adopted to support the study. 
 
The results of the study show that executives for 
growth companies can profit from abnormal returns.
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Insynshandel – Där abnorm avkastning är abrupt! 
 
Företagsekonomi C – Kandidatuppsats inom 
finansiering 
 
Alexis Sapthawisukphon 
Haidar Darab 
 
Maria Smolander 
 
Cheick Wagué 
 
Insynshandel, abnorm avkastning, eventstudie, First 
North, effektiva marknadshypotesen, beteende-
baserad finansiering, informationsasymmetri, 
signaleringshypotesen, marknadsjusterad 
avkastnings-modell. 
 
Syftet med studien är att studera om personer i 
ledande ställning profiterar vid insynsförvärv av 
aktier samt skapa en djupare förståelse kring möjliga 
underliggande faktorer. 
 
För att studera om det uppstår abnorm avkastning vid 
insynsförvärv har en metodtriangulering med 
deduktiv ansats behandlats. Eventstudie har använts 
för att mäta transaktions händelserna. Vidare 
beräknas CAAR med hjälp av en modell. Dessa 
kommer sedan att signifikanstestas för att stödja 
hypoteserna. 
 
Teorier som behandlas i denna studie är den effektiva 
marknadshypotesen, beteendebaserad finansiering, 
informationsasymmetri och signaleringshypotesen. 
Vidare behandlas tidigare forskningar som ger stöd 
till studien.  
 
Resultaten för studien påvisar att personer i ledande 
ställning för tillväxtföretag kan profitera på abnorm 
avkastning.  

 
 
 
 
 



 

 

 
Ordlista 
 
Insynshandel – När en person i ledande ställning förvärvar eller avyttrar aktier inom sitt eget 
företag. 
 
First North - Ett börsindex för den nordiska börsen gällande tillväxtföretag. Notera att enbart 
svenska företag har behandlats. 
 
Abnorm avkastning – Avkastning som överträffar marknaden 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta inledande kapitel behandlas bakgrunden till fenomenet insynshandel och kort därefter 
diskuteras problem kring ämnet samt en problemformulering. Kapitlet berör sedan syftet och 
avgränsningar. Därefter avslutas kapitlet med studiens disposition. 
___________________________________________________________________________ 
 
1.1 Bakgrund 
 
För fem år sedan skapades en specialstyrka med namnet FMK (finansmarknadskammaren). 
Enheten har som huvudroll att vara till hjälp när det kommer till undersökningar av insiderbrott. 
Ett brott som de senaste fem åren ökat från 7170 transaktioner som anmälts till 10 250 
transaktioner. 
 
Den mest effektiva metoden som används av FMK är att slå till med snabba tillslag, där styrkan 
använder sig av tvångsmedel och slår till genom husrannsakan mot lägenhet och kontor för att 
komma åt datorer och mobiltelefoner. Anledningen till att det är effektivt är att som misstänkt 
inte ska ha någon tid att radera och förstöra bevis som kan vara betydelsefull för 
undersökningen. Det senaste exemplet på ett sådant angrepp var vid frihetsberövning av flera 
ledningspersoner inom Cloetta, tillslaget gjordes i de misstänktas lägenheter och Cloettas 
lokaler. Den 14 september gick Cloetta ut med en vinstvarning som förväntas vara 40–50 
miljoner kronor mindre än motsvarande period föregående år. Anledningen bakom detta sägs 
vara en brand i en Cloetta fabrik. Information gällande denna vinstvarning är något som högt 
anställda chefer inom Cloetta tagit del av. Resultatet av att ha tagit del av denna information 
har lett till att fyra chefer sålt av aktier till en gemensam kostnad av 1,5 miljoner (Rex, 2017). 
 
Skandinavienchefen Lars Påhlson var den som senast sålde innan vinstvarningen. Han sålde en 
fjärdedel av sina aktier för 449 000 kronor två dagar innan vinstvarning. Aktierna såldes för ett 
kurspris på 30,7kr och sjönk efter vinstvarningen till 26–27 kr. Cloetta har efter denna incident 
stramat åt reglerna ordentligt. I framtiden är att informera till informationsdirektör Jacob 
Broberg ett måste, innan förvärv eller avyttring av aktier kan ske inom företaget (Rex, 2017). 
 
En annan insynshändelse i Sverige är biometriföretaget Fingerprint Cards. Den startade mellan 
2012 till 2014 där verkställande direktörn Johan Carlström, två styrelseledamöter och en till 
okänd person, i företaget skall ha påståtts att handla med insynsinformation. Domen har nyligen 
lagts för tre av personerna, där bland annat de båda styrelseledamöterna har dömts till ett år och 
sex månaders fängelse samt en villkorlig dom och dagsböter för den tredje personen. Utöver 
domen kommer styrelseledamöterna även få ett näringsförbud i fem år och givetvis en 
skyldighet att återbetala vinsterna. Enligt kammarbrottsåklagaren Olof Kronlund vill de 
förmedla denna händelse med att som insynsperson vid handel i sin egen företagsaktie måste 
vara försiktig (Ekobrottsmyndigheten, 2017). Företagets VD, Johan Carlström, blev även åtalad 
för grovt insiderbrott, samma brott som styrelseledamöterna erhöll. Rättegången på honom har 
emellertid skjutits upp, av den anledningen att nya misstankar har upptäckts om fler insiderbrott 
(Yttergren, 2017).��
�
Inom värdepappersmarknaden sker miljontals köp och sälj transaktioner varje dag av 
framförallt privat personer, dock sker även dessa transaktioner av personer i ledande ställning. 
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Värdepappersmarknaden påverkas av extremt många faktorer och poneras att vara omöjlig att 
vinna över enligt den effektiva marknadshypotesen. Faktorerna kan vara allting från vinster till 
förluster inom företag såväl som lågkonjunktur eller högkonjunktur. �
 
Personer som har en högt uppsatt position och handlar med finansiella instrument inom sitt eget 
företag definierades tidigare som insynspersoner. Sedan den 3:e juli 2016 ändrades regler för 
vad som tidigare benämndes för personer inom insynshandel. Begreppet insynsperson har 
ändrats och definieras numera som personer i ledande ställning. Personer i ledande ställning är 
personer såsom verkställande direktörer, styrelseledamöter samt personer med tillgång till 
insynsinformation. Med insynsinformation, innebär det all information som implicerar en 
kurspåverkande effekt inklusive icke-offentliggjord information för allmänheten (Sandeberg, 
2002). I Sverige måste alla personer i ledande ställning rapportera sina transaktioner till 
Finansinspektionen, den svenska finansiella tillsynsmyndigheten. Dessutom ställs det krav på 
deras närstående, vilket innebär att även de blir skyldiga att rapportera deras transaktioner. 
Finansinspektionens roll är att iaktta efter tecken på marknaden när det sker onormala rörelser 
som exempelvis större förluster och vinster. Målet är att förhindra missbruk av 
insynsinformation och förse marknaden med relevant information (Finansinspektionen, 2016). 
 
Sedan ändringen av reglerna beträffande insynsrapportering har Finansinspektionen enligt de 
gamla reglerna tagit upp mot 3700 anmälningar ifrån insynspersoner gällande 5600 transaktioner. 
Antalet som rapporterat sedan förändringen är uppgår till 4650. Finansinspektionens uppgift är 
att bedriva löpande tillsyn samt stickprovsundersökningar där det undersöks huruvida reglerna 
sköts. Att göra dessa stickprovsundersökningar leder till en ökad medvetenhet hos börsbolagen 
och insynspersoner (Finansinspektionens årsredovisning, 2016).  
 
Insynshandeln består av två olika former; den första är fullt lagligt, medan det andra är 
straffbart. Straffen baseras på vilken grad som brutits mot exempelvis insynslagen. 
Bestraffningen varierar från böter till fängelse, dock är straffet för fängelse maximalt två år 
(Finansinspektionen, 2016). 
 
Som insynsägare till finansiella instrument har personen rätt att operera fritt inom 
värdepappersmarknaden, förutsatt att informationen om företagets framtida och nuvarande 
finansiella situation är densamma som för allmänheten. Exempelvis innebär det att en VD för 
ett stort företag, kan välja att avyttra sina finansiella instrument, om det publicerats artiklar på 
exempelvis Dagens industri där andra aktieägare själv kunnat ha upptäckt denna förändring. 
 
Den olagliga formen av insynshandel är när exempelvis en ägare till finansiella instrument 
besitter information om företagen som inte andra ägare har tillgång till.  Att de handlar efter det 
genom att avyttra eller förvärva större andelar antas detta att vara olaglig. Under vissa 
begränsningar verkar marknaden i Sverige enligt lagen om marknadsmissbruk (SFS 
2016:1307). Det är olagligt att handla finansiella instrument på grund av information som inte 
är offentlig kunskap och att obehöriga avslöjar information som väsentligt kan påverka priset. 
Det är också förbjudet att vidta åtgärder för att manipulera marknadsprisen på finansiella 
instrument.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Insynshandeln är i sig ett väldigt kontroversiellt ämne. Forskarna som är insatta i ämnet menar 
att personer i ledande ställning utifrån deras arbeten har tillgång till privata informationer. Det 
har debatterats kring om huruvida insynshandel är skadlig för marknaden. Opponenterna 
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Ausubel (1990) och Leland (1992) inom insynshandeln antyder att när insynspersonerna 
utnyttjar privata informationer resulterar detta till förluster för andra investerare som är 
oinformerade. Det skapas en slags uppfattning om orättvisor och mindre förtroende på 
marknaderna samt att det dessutom leder till en minskning av marknadslikviditet. Ytterligare 
skapas fluktuationer på aktiekurser, vilket i sin tur medför problem för investerare som är i nöd 
av likviditet. Dock finns det förespråkare, Manne (1985), som finner att insynshandel är en 
slags form av kompensation för personer som är högt uppsatta. Likaså finner han att 
insynshandel bidrar till en välfärd för hela samhället.  
 
Som exempel kan en VD över en oljefabrik få privat information om att nya oljekällor har 
upptäckts. Detta kommer småningom att bli en stor nyhet i samband med att oljekällor är 
knappa resurser. VD:n kommer efter tillgång av privat information förvärva stora aktieandelar 
av företaget. I samband med detta kommer VD:n därmed gå med vinst till följd av att 
informationen kommer att senare spridas ut till allmänheten. Wilgus (1921) anser att när en VD 
använder sin position till att skörda vinster på detta sätt är ytterst omoralisk. Han anser även att 
det skapas negativa inställningar till att investera i aktier. I en artikel av Manove (1989) skriver 
han att Manne argumenterar mot Wilgus (1921), och anser att insynshandel ger upphov till 
prisförändringar som ska hjälpa de utomstående investerarna. Han anser dessutom att de som 
påverkas negativt är endast investerare som fokuserar på kort sikt.  
 
Idag använder investerare sig av insynsförvärv och avyttring av aktier för att förutse en hög 
avkastning, och det finns även fonder som brukar insynshandel som indikatorer på vilka aktier 
som skall höra till i fondportföljen. Tidigare studier har forskats internationellt och inom 
Sverige gällande möjligheten att tjäna på insynspersoner, alla dessa studier utgår ifrån Fama 
(1970). 
 
Enligt Lelands (1992) undersökningar fann han att beroende på vilken typ av marknad kan 
insynshandel främjas eller icke-främjas. Investerare i likviditetsmarknaden kommer främst att 
påverkas negativt. I samband med att marknaden blir mindre likvid rör sig priserna mer vid 
exempelvis slumpmässiga chocker. Som tidigare berörts påverkas utomstående investerare 
negativt. Den förväntade avkastningen för dem kommer att förminskas i samband med att de 
handlar mot insynspersoner med tillgång till icke-offentlig information. Insynspersonerna 
kommer dessutom att profitera på denna typ av handel, likväl kommer företagets ägare gynnas 
av detta.  
 
Under 2016 undersökte forskarna Oehler, Pukthuanthong, Walker och Wendt insynshandeln i 
samband med obligationsmarknaden. De antyder att det finns flertal tidigare undersökningar 
om insynshandelns påverkan på aktiepriser dock inte för obligationspriser. De konstaterade att 
köptransaktioner av insynshandeln påverkar obligationspriser negativ, vilket därmed påverkar 
obligationsmarknaden. Dock tvärtom för säljtransaktioner, där det istället antas att vara positiv 
för obligationsmarknaden (Oehler, et al., 2016).  
 
Beträffande insynshandel skapar den stora rörelser på priser inom aktiemarknaden. Som 
tidigare berörts finns det två typer av insynshandel, varav den ena är laglig och den andra 
olaglig. Den lagliga insynshandeln omfattar mer huruvida personer i ledande ställning betraktar 
framtida aktierörelser. Personer i ledande ställning definieras i USA som någon person eller 
enhet som äger mer än 10 procent av bolagets rösträtter eller en anställd som har tillgång till 
känslig information som inte är offentlig för allmänheten. När det handlar om laglig 
insynshandel i USA måste dessa personer rapportera deras investeringar till Securities and 
Exchange Commission (SEC) inom 10 dagar efter den sista dagen i månaden. Till skillnad från 
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Sveriges lagar, där det är ett måste att rapportera till Finansinspektionen senast tre affärsdagar 
efter transaktionsdatumet. Detta var även en ändring i lagen i samband med att det tidigare har 
varit fem affärsdagar innan. Det bör även noteras att enbart transaktionsbelopp som överskrider 
sammanlagt 5000 euro under kalenderåret skall rapporteras (Finansinspektionen, 2016). 
 
Med stöd av Seyhuns (1986) rapport, en forskning om abnorma avkastningar inom 
insynshandel fann han att personer i ledande ställnings abnorma avkastning var stor. Seyhun 
(1986) antyder ytterligare att personer i ledande ställning får abnorma avkastningar genom 
transaktioner av värdepapper inom deras företag. Den abnorma avkastningen kan beskrivas som 
skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen. Processen inom 
insynshandeln går tillväga att personer i ledande ställning förvärvar aktier precis innan den 
abnorma aktiekursen stiger och säljer av dessa innan aktierna sjunker kraftigt. Han antyder även 
att personer i ledande ställning inom företaget besitter olika mängder av informationer, där 
personer som är högt uppsatta i positioner såsom VD anses ha större kunskaper än exempelvis 
aktieägare i samband med att förutspå framtida abnorma prisförändringar på aktierna.  
 
Vid en djupare observation av Seyhuns (1986) undersökning, baserades den på 
insynstransaktioner på 769 företag mellan perioderna 1975 till 1981. Hans urval av 
transaktioner uppgick till totalt 60 000 styckena inklusive bortfall och bestod både förvärv- och 
avyttringstransaktioner. Enligt undersökningen fanns det ett mönster, varvid tjänstemännen 
hade flest transaktioner. Dock var de stora aktieägare som stod för det mesta av värdet av 
transaktionerna. I enlighet med undersökningen fann även Seyhun (1986) att insynspersonerna 
i småföretag hade nästan dubbla mängden av förvärv- och avyttringstransaktioner, närmare 2.09 
i förhållande till 0.9 som stod för stora företag. Undersökningen visade även att det fanns en 
tydlig skillnad i den abnorma avkastningen för insynspersoner mellan stora och små företag. 
Det bevisades att insynspersonerna i små företag tjänade avsevärt mer än de i stora företag. 
 
Dock visade en annan forskning inom insynshandeln, utförd av Gebka, Korczak, Korczak, 
Traczykowski (2017) påvisades att majoriteten av europeiska länder inte fick signifikanta 
abnorma avkastningar. När den europeiska union introducerade Market Abuse Directive 
(MAD) skapades blandade intryck bland investerarna, dock påverkades inte vinsten för insyns-
imiterande portföljer. 
 
I samband med att tidigare studier har bekräftat att personer i ledande ställning kan tillgodogöra 
sig abnorma avkastningar kan detta sammankopplas med bristen på transparensen i marknaden 
(Seyhun, 1976; Jaffe, 1974). Jaffe (1974) antyder att genom informationer personer i ledande 
ställning besitter ger de ett högre informationsvärde. Vidare anses det värdet som ligger i 
insynsinformationen att ge ett överläge över de utomstående investerarna. Följaktligen 
resulterar det i att personer i ledande ställning kan överträffa marknaden. Detta anses i mening 
att gå emot Famas (1970) effektiva marknadshypotesen.  
 
Studien kommer att således utröna djupare förståelse kring insynshandel och de abnorma 
avkastningar som kan uppstå. Analysen och tolkningen som har utförts i denna studie kommer 
att förse investerare med nya insikt om insynshandeln på aktiemarknaden.  
 
1.2.1 Problemformulering 
 
När personer i ledande ställning förvärvar aktier inom sina egna företag kan det resultera i mer 
vinster för dessa personer än utomstående investerare. Studien avser att undersöka om detta är 
möjligt samt med stöd av intervju belysa faktorer till detta fenomen. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

• Är det möjligt för personer i ledande ställning att profitera på abnorm avkastning vid 
insynsförvärv? 

• Skiljer de abnorma avkastningar beträffande storleken av insynsförvärv? 
• Skiljer de abnorma avkastningar beträffande befattningen personer i ledande 

ställning innehar? 
• Vilka är de underliggande faktorerna till abnorma avkastningar? 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att belysa om personer i ledande ställning profiterar vid 
insynsförvärv av aktier samt skapa en djupare förståelse kring underliggande faktorer till varför 
detta är möjligt. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Intresseperioden kommer att omfatta flera dagar, före dagen personer i ledande ställning utför 
insynstransaktion respektive dagarna efter. Med hjälp av detta kan författarna observera om det 
inträffar någon abnorm avkastning. Observationen kommer att avgränsas till 2015-01-01 till 
2017-01-01. Anledningen till avgränsningen är framförallt på grund av aktualiteten. 
 
Tidigare forskningar har påvisat att insynshandeln har störst effekt på mindre företag (Seyhun, 
1996; Etebari, Tourani-Rad & Gilbert, 2004). Studien är att undersöka alla företag som är 
börsnoterade mellan observationsperioden. Studien kommer att avse marknadsplatsen First 
North. Denna marknadsplats innehar tillväxtbolag som är mindre än företagen på 
Stockholmsbörsen. Avgränsningen kommer vara enbart förvärvstransaktioner. Transaktioner 
som är gåvor, arv, optionslösen och dylikt kommer inte behandlas. Beträffande denna 
iakttagelse är till följd av att dessa transaktioner inte handlas intensivt. Transaktionskostnader 
kommer även att bortses av den anledningen att studien kan bli alltför storskalig. I samband 
med att det kan bli svårt att behandla den illegala formen av insynshandeln kommer författarna 
endast att behandla den legala insynshandeln.  
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1.6 Disposition 
 

 
  

Kapitel 1
Inledning

• Inledningsvis framförs bakgrunden till studien. Vidare presenteras ämnets problemdiskussion, 
problemformulering och forskningsfrågorna för studien. Slutligen presenteras syftet för studien och dess 
avgränsningar .

Kapitel 2
Teoretisk ram

• Kapitlet genomsyras av tidigare studier och av ekonomiska teorier som är relevanta för studien. De utgörs 
av den effektiva marknadshypotesen, beteendebaserad finansiering, informationsasymmetri och 
signaleringshypotesen.

Kapitel 3
Metod 

• Detta kapitel behandlar genomförandet av studien. Vidare framförs en metoddiskussion, intervjuns 
tillvägagångssätt och beskrivning av metoden evenstudie. Kapitlet avslutas med genomtänkande kritik.

Kapitel 4
Resultat 

• Kapitlet presenterar resultat som erhållits i detalj och i form av nödvändiga grafer och tabeller samt 
sammanställning av intervju. 

Kapitel 5
Analys

• I detta avsnitt framförs analyser ifrån det empiriska resultatet. Den teoretiska referensramen och tidigare 
studier utgör en fundamental grund för analysen.

Kapitel 6
Diskussion

• Kapitlet diskuterar studiens förbättringsförslag och avslutas med framläggning av förslag på vidare 
studier.

Kapitel 7
Slutsats

• Avslutningsvis berör detta avsnitt studiens slutsatser där forskningsfrågorna besvaras. 
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2. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel behandlas de essentiella teorierna för denna studie. Teorierna omfattar den 
effektiva marknadshypotesen, beteendebaserad finansiering, informationsasymmetri samt 
signaleringshypotesen. Dessa teorier avser att underlätta läsarens förmåga att förstå studien 
samt vilka betydelser teorierna utgör för studien. Kapitlet genomsyras även av tidigare 
forskningar och avslutas med kritik. 
 
 
Omfattande forskningar har genomförts inom ämnet insynshandel. Bland annat har 
insynshandeln studerats på andra marknader, framförallt i USA, likaså i Nederländerna, 
Tyskland och Spanien samt flera andra länder. I en amerikansk forskning antyder Lorie & 
Niederhoffer (1968) att insynshandel kan vara lönsamt. Personer i ledande ställning tenderar att 
förvärva stora omfattningar av aktier innan de stiger i värde. Även när det handlar om avyttring 
sker det likadant, det vill säga stora omfattningar av avyttringar sker av personer i ledande 
ställning innan aktierna sjunker i värde. Ackumulerande insynsförvärv leder till att aktien 
överträffar marknaden i sex månader framåt. Även Rogoffs (1964) forskning på aktieprisernas 
rörelser under sex månader tidsperiod antyder att personer i ledande ställning får i genomsnitt 
9,5 procent avkastning mer än marknaden. 
 
2.1 Den effektiva marknadshypotesen 
 

“A market in which prices fully reflect available information is called efficient” – Eugene 
Fama 1970 

 
Ekonomen Eugene Fama publicerade (1970) teorin om den effektiva marknadshypotesen. 
Teorin är fundamental inom ekonomin och beskriver hur en effektiv marknad kan ta form. Med 
detta innebär det att priser på marknaden ska återspegla all information som finns tillgänglig 
och därmed antas det att det är ”omöjligt” att vinna över marknaden. För att en marknad ska 
klassificeras som effektiv krävs det att den uppfyller tre kriterier (De Ridder & Råsbrandt, 
2009). 
 

• Aktörer ska handla rationellt och vara oberoende av varandra samt sträva mot 
vinstmaximering. 

• Aktörer ska inte kunna förutse nya kurspåverkande information. 
• Aktörer har tillgång till all relevant information. 

 
En effektiv aktiemarknad innebär att det inte skulle förekomma över- och undervärderade 
aktier. Aktörerna på marknaden prissätter nämligen de finansiella tillgångarna till att 
avkastningen är jämlik med dess förväntade (Dimson & Marsh, 1999). Fama antyder att det 
inte existerar en sådan marknad utifrån dessa tre kriterier. Dock antyder han att en marknad inte 
nödvändigtvis behöver helt fullfölja dessa kriterier utan att det är tillräckligt för att uppnå en 
effektiv marknad.  
 
Ekonomen Shleifer tillsammans med Summers (1990) har på senare tid utvecklat ett nytt 
ramverk för den effektiva marknadshypotesen. Hypotesen berör nya antaganden såsom att 
partiella investerare inte anses vara fullständigt rationella. Utöver detta påverkas även deras val 
av aktier i enlighet med deras övertygande och känslor. Ytterligare definierar de att investerare 
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som agerar helt rationellt och som inte påverkas av känslor, kommer därmed begränsa sig vid 
handel som associeras med risk. Shleifer argumenterar för att marknaden är förutsatt att vara 
effektiv i samband med investerare som agerar irrationellt.   
 
Fama klassificerade in teorin i tre olika former beroende på dess grad av informationens 
omfattning. Dessa former är den svaga formen, den semi-starka formen samt den starka formen 
(Fama, 1970). Enligt Fama (1970) är tester på den svaga formen är väldigt omfattande och ger 
robusta resultat. Detta gäller även den semi-starka formen som stödjer den effektiva 
marknadshypotesen. Däremot anses tester på den starka formen att vara för extremt för att 
jämföras med det verkliga livet och att det bör helst ses som ett riktmärke (Fama, 1970). 

2.1.1 Svag form 

Den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen antar att historiska priser inte har 
korrelation med framtida priser. Detta innebär att det inte är lönsamt att investera med hjälp av 
historiska mönster. Det kommer således inte finnas över- och undervärderade aktier i en svag 
effektiv marknad (Fama, 1970). Aktiemarknadens effektivitet i den svaga formen saknar 
mönster i kursbildningen. Avkastningen blir således slumpmässig och kommer följa det som i 
teorin heter ”random-walk”, slumpvandring (De Ridder & Råsbrandt, 2009) 

2.1.2 Semi-stark form 

Den semi-starka formen av den effektiva marknadshypotesen antar att priser bör reflektera all 
tillgänglig information som finns på marknaden, det vill säga att priserna på aktien kommer att 
direkt justeras vid nya informationer (Fama, 1970). Detta innebär att informationer som 
företagen går ut med till allmänheten prissätts korrekt av marknadens aktörer (De Ridder & 
Råsbrandt, 2009). Erfarna investerare kommer alltså därmed inte att kunna med hjälp av 
grundläggande analyser hitta felaktig prissatta aktier för att dra fördel (Vinell & De Ridder, 
1990). Forskningar på den spanska aktiemarknaden antyder dock att personer i ledande 
ställning överträffar marknaden genom tillgången av privat information, medan utomstående 
investerare inte kan profitera på abnorma avkastningar med hjälp av information som är 
tillgänglig för allmänheten. Det antas även att lagarna spelar en stor roll för insynshandel, därav 
med de spanska lagar kan personer i ledande ställning agera opportunistisk (Del Brio, Miguel 
& Perote, 2002). 

2.1.3 Stark form 

Den starka formen av den effektiva marknadshypotesen antar att priser återspeglas på all sorts 
information, både offentlig och privat information som insynspersoner har tillgång till. Om den 
starka formen är vederhäftig, innebär det att insynspersoner inte kommer att kunna profitera på 
abnorma avkastningar. Marknaden ska fungera effektivt och alla har omedelbart tillgång till 
relevant information (Fama, 1970; Finnerty, 1976).  
 
Utifrån forskningar på den spanska aktiemarknaden faller den starka formen i teorin. Av den 
anledningen att personer i ledande ställning profiterar på avkastningar samt att imiterande 
investerare inte uppnår samma resultat (Del Brio et al., 2002). 
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2.2 Beteendebaserad finansiering 
 
“That behavioural finance has revolutionized the way we think about investments cannot be 

denied” – Byrne & Brooks, 2008 
 
Denna teori är tillämpad för att analysera anomalier i aktiemarknaden och investeringsbeslut. 
Beteendebaserad finansiering baseras på att en del investerare antas att handla med beteende, 
vilket innebär att finansiella beslut kan karaktäriseras med irrationalitet. Det kan exempelvis 
vara att investerare är alltför självsäkra och alltför optimistiska, vilket kan resultera i att de 
överskattar deras förmågor och tillförlitligheten på deras information. Ett annat exempel är 
representativitet, där investerare bedömer situationer som kännetecknas med ytlighet än 
underliggande sannolikheter. En ytterligare aspekt är regret aversion, som innebär att 
investerare tenderar att agera på ett speciellt sätt som får dem att undvika smärtsamma känslor 
i händelser vid negativa resultat (Byrne & Brooks, 2008).  

2.2.1 Flockbeteende 

Imitation är en av våra fundamentala instinkter människor har. Enligt experter och ekonomer 
påverkas investerare av andra investerares inflytande och beslut. Därifrån uppkommer termen 
herding eller den svenska benämningen, flockbeteende, som innebär att investerare tenderar att 
imitera andra investerare. I samband med detta förtrycker de sina egna informationer och 
förtroende (Devenow & Welch, 1996).  
 
Flockbeteenden har en tendens att uppstå under olika omständigheter. Det kan exempelvis 
uppstå i företagssammanhang och även inom organisationen (Andersson, 2009). Hirshleifer, 
Subrahmanyam och Titman (1994) har även upptäckt att det förekommer flockbeteende inom 
värdepappershandeln.  
 
Flockbeteende karaktäriseras som en grupp av investerare som förvärvar och avyttrar samma 
aktier (Sias, 2004). Flockbeteenden kan i grund och botten både vara rationell och irrationell 
(Li, Rhee, & Wang, 2017). En oerfaren investerare som har begränsad information kommer 
möjligtvis att vilja följa en framgångsrik analytiker med gott renommé. Detta kan eventuellt 
anses som ett rationellt beteende. Däremot när investerare väljer att imitera andra investerare 
utan specifika anledningar klassificeras det som ett irrationellt beteende (Andersson, 2009). 
 
En individuell investerare som påverkas av flockbeteende är ett resultat av irrationell respons 
på trender och sentimentalitet (Nofsinger & Sias, 1999). I samband med att investerare agerar 
med flockbeteende kan detta således resultera i att priserna inte stämmer överens med sina 
fundamentala värden. Dessutom kan detta medföra ökade volatilitet i aktiekursen (Li, et al., 
2017). 
 
2.3 Informationsasymmetri 
 
Sveriges riksbanks pristagarna Akerlof, Spence och Stiglitz (2001) har analyserat marknader 
och asymmetriska informationer och anser att teorin är fundamental till den moderna 
mikroekonomiska teorin. De antyder även att den asymmetriska informationen kan även idag 
användas till andra sammanhang än bolagsstyrning. Inom insynshandel handlar det om att de 
flesta företagen kan betraktas att vara helt identiska utifrån en oinformerad investerare 
perspektiv jämfört med personer i ledande ställning, där informationer kan finnas tillgängliga. 
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Många investeringsbeslut påverkas mycket på grund av informations asymmetrin. Exempelvis 
har personer i ledande ställning betydlig mer tillgång till information än vanliga investerare. 
Insynshandel kan även ge upphov till adverse selection eller snedvridet urval, som innebär att 
en köpare och en säljare har tillgång till olika information innan en transaktion (Seyhun, 1986). 
Detta skapar oönskade resultat vid transaktioner på grund av att den ena parten har ingående 
information, vilket skapar en ogynnsam omständighet för den andra parten. Dessutom har 
aktieförvärvaren större omfattning av information om företaget än aktieavyttraren, 
informationen kan vara i form av pressmeddelanden, investeringar eller dylikt och därmed kan 
förvärvaren dra fördel av transaktionen när aktierna stiger i värde.  
 
Informationsasymmetrin på aktiemarknaden kan i olika fall variera beroende på mängden 
information personer i ledande ställning besitter. Exempelvis kan faktorer såsom nyheter, 
tillgång till omfattande insynsinformation och företagens egenskaper skapa mer eller mindre 
fördelar för personer i ledande ställning. Ytterligare aspekt är att vinstvarningar från företagens 
finansiella rapporter innehar mer precision än insynsinformation om exempelvis potentiell 
fusion, då det sistnämnda kan vara utanför insynspersonernas makt på grund av andra faktorer, 
såsom andra parters marknadsvillkor och förhandlingsstyrkor (Wang & Wang, 2017).  
 
Som tidigare berört, får enligt lag inte dessa personer agera utifrån insynsinformation utan att 
det offentliggjorts för marknaden. Överskridning av detta resulterar därmed till straff (SFS 
2016:1307). Utöver detta kommer det bli handelsstopp beträffande aktien för att ge samtliga 
investerare en chans att ta till sig informationen. Informationen som publiceras ska vara av 
symmetrisk karaktär, det vill säga att samtliga som är av intresse ska få informationen samtidigt. 
Regeln är till för att skydda de utomstående investerarna och med mål minska informations 
transparensen vid aktiehandeln. Detta innebär emellertid inte att alla investerare kommer att ta 
del av informationen.  
 
Tidigare studier har påvisat att det förekommer en skiljaktighet av information mellan personer 
i ledande ställning. Befattningar som är mer insatta i företaget kan profitera på större 
avkastningar än de som är mindre insatta (Seyhun, 1986; Lin & Howe, 1990). Lin och Howe 
(1990) antyder vidare att stora aktieägare inte har möjlighet till hemliga informationer. Vidare 
har Bennett, Sias och Starks (2003) utifrån deras studier påvisat att det föreligger större 
informationsklyftor i småkapitaliserade aktier. Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) anser att 
små företag eller marknad som är illikvid ökar informationsasymmetrin. 
 
Jaffe (1974) med sin forskning kom även fram till samma slutsats, att personer i ledande 
ställning innehar speciella informationer. Wu (1963) och Driscoll (1956) med sina forskningar 
konstaterade däremot att det inte föreligger någon relation mellan insynspersoner och abnorma 
avkastningar. 
 
Betzer och Theissen (2009) analyserade den tyska insynshandel och konstaterade att 
insynstransaktioner influerades av abnorma avkastningar. De antyder även att störst skillnad på 
priser sker innan företagen offentliggör vinstrapporter. Detta är förenligt av den anledningen att 
den asymmetriska informationen är betydlig större vid denna tidpunkt mellan personer i ledande 
ställningar och kapitalmarknaden. De antyder även att på grund av skillnader på deras 
finansiella system innebär det att detta kunde påverka effekten på priserna av insynshandel.  
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2.4 Signaleringshypotesen  
 
Signaleringshypotesen uppstår som resultat av den informationsasymmetrin som härjar på 
marknaden (Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen, 1995). Enligt Levy och Lazarovich-Porat 
(1995) innehar personer i ledande ställning mer omfattande informationer än utomstående 
individer i praktiken. Dessa informationer kan därmed exempelvis signalera till de utomstående 
hur tillståndet på företagen är. Ytterligare, antas detta att ha en signifikant påverkan på 
utomståendes uppfattning om företag.  
 
Empiriska fenomen som insynshandel kan förklaras med hjälp av signaleringshypotesen. 
Insynsförvärv och insynsavyttring av aktier är ofta förekommande inom företagsvärlden (Firth, 
Leung & Rui, 2010). När personer i ledande ställning förvärvar aktier i sina egna företag, kan 
detta sålunda signalera positiva signaler till utomståendes. Ytterligare, kan detta signalera att 
en undervärdering av aktien föreligger. Detta kan även återspeglas vid förekommandet av 
insynsavyttring, där det istället signalerar negativa signaler.  
 
Etebari et al. (2004) upptäckte ett mönster vid forskning om insynshandel. Där de konstaterade 
att mindre förvärvstransaktioner resulterade i något högre avkastningar. Vidare antar de att detta 
har koppling med hur marknaden reagerar beroende på storleken av förvärvstransaktionerna. 
 
I enlighet med att personer i ledande ställning innehar mer information samt inflytande än 
utomstående investerare används dessa egenskaper till att profitera på insynstransaktioner. 
Vidare har personer i ledande ställning möjligheter att influera aktiekursen, därav ett av dem är 
via meddelanden till offentligheten eller handlingar som kan få marknaden att reagera, 
exempelvis insynstransaktioner (Sawicki & Shrestha, 2008) 
 
Firth, Leung och Rui (2010) studerade insynshandel i samband med återköp av aktier. De 
antyder att insynstransaktioner fungerar som en signal till de utomstående individerna. Tidigare 
studier antyder även att personer i ledande ställning avger ett mönster vid insynshandel, där 
bland annat insynsförvärv tenderar att inträffa innan positiva händelser och vise versa (Hillier 
& Marshall, 2002).  
 
2.5 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 
 
På senare tid har ekonomer ifrågasatt teorin om den effektiva marknadshypotesen av den 
anledningen att flera avvikelser har funnit från en effektiv prisbildning (Malkiel, 2003). Teorier 
såsom den beteendebaserade finansen har istället vuxit fram och avses att förklara anomalier 
som inte är i förenlighet med effektiva marknader (De Ridder & Råsbrandt, 2009). Nyare 
ekonomer anser att framtida aktiekurser är förutsägbara utifrån historiska mönster samt 
fundamentala utvärderingar (Gupta, Bedi & Lakra, 2014). 
 
Enligt Malkiel (2003), kan synen på en effektiv marknad diskuteras, därav marknaden kan anses 
vara effektiv om aktörerna agerar irrationellt. Ytterligare, kan marknaden anses vara effektiv 
när aktiekurser visar en stor tendens av hög volatilitet som utifrån vinster och utdelningar inte 
kan förklaras.  
 
Enligt den effektiva marknadshypotesen som Fama skrev 1970, kommer aktiekurserna att 
omedelbart reagera på information som är ny på marknaden. Detta innebär att större avkastning 
på aktier är mödosammare att uppnå eftersom marknaden anpassar sig automatiskt enligt Fama. 
På samma resonemang borde inte abnorma rörelser i aktiekurser kunna upptäckas före 
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exempelvis en vinstutdelning eftersom den nya informationen ännu inte har nått aktörerna på 
marknaden.  
 
Abnorma aktiekursrörelser före eller efter en särskild händelse, som till exempel en 
vinstutdelning, kallas prisdrift. Prisdrift som inträffar efter den angivna händelsen förklaras med 
ineffektiviteten på marknaden, det vill säga marknaden kan inte direkt införa den nya 
informationen. Prisdrift före en händelse, beror inte på priser som inte omedelbart reflekterar den 
nya informationen utan istället förklaras med insynsinformation läckt eller eventuellt 
insynshandel eftersom inga andra aktörer borde ha förfogande till denna information 
(Damodaran, 2002). 
 
Damodaran fortsätter med att ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen eftersom hypotesen 
påstår att priserna innehåller alla tillgängliga nyheter vid den speciella tidpunkten. Det är därför 
viktigt att betona att marknaden inte blir effektiv på egen hand utan endast genom att investerare 
försöker upptäcka under- och övervärderade aktier. Dessutom måste skeptiker tro att 
marknaden kommer att fixa sina fel vid någon tidpunkt för att de ska kunna dra nytta av dessa 
felvärderingar som alltid har hittats. Skulle det vara att marknaden är fullständigt effektiv, 
skulle investerare sluta söka sig till vinster i aktier. Därför antas det att det är ett måste att 
acceptera marknaden som en självkorrigerande mekanism som ibland faktiskt är ineffektiv 
(Damodaran, 2002). 
 
När den effektiva marknadshypotesen betraktas från ett teoretiskt perspektiv, innebär detta att 
alla har tillgång till lika mycket information. I verkligheten antas det motsatta. Människor 
anammar olika aktiviteter och livsstilar, vilket innebär att redan här gör det svårt för dessa att 
få tillgång till samma information (Gupta et al., 2014).  
 
Vidare antyder Gupta et al. (2014) att tillgängligheten på information är ytterligare en svaghet 
för den effektiva marknadshypotesen. I samband med investeringssammanhang antyder de även 
att det förekommer individer som innehar information innan det offentliggörs för allmänheten.  
 
Att aktiekurser är delvis förutsägbara är inte något nytt. I samband med att abnorma vinster kan 
uppnås vid handel inom aktier anser Seyhun (1986), att den effektiva marknadshypotesen inte 
överensstämmer med det som påstås.  
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3. Metod 
 
 

I detta kapitel behandlas inledningsvis möjligheter till olika metoder samt motivering till valet 
av metod. Kort därefter behandlas studiens tillvägagångssätt av intervju, eventstudie och 
insamlingsmetoder samt formen av datainsamlingen. Kapitlet avslutas med studiens validitet 
och reliabilitet samt kritik. 
 
 
3.1 Metodmedvetenhet 
 
Beroende på infallsvinkeln för studiens ämne kan olika metoder appliceras. De fundamentala 
metoderna är framförallt kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt. Kvalitativa metoder 
karaktäriseras av mer djupgående forskning, som framförallt grundar sig på djupa intervjuer 
och tidigare dokument. Metoden förhåller sig därmed ifrån numeriska data, vilket kan medföra 
svårigheter beträffande mätningen av den abnorma avkastningen (David & Sutton, 2016). 
Fördelen med den kvalitativa metoden är dess unika sätt att angripa icke-kvantifierbara 
händelser som inte är kompatibla med kvantitativa metoder (Eliasson, 2013). Dessutom kan 
förklaring till insynshandelns underliggande faktorer klargöras. Intervjuer och enkäter är även 
två verktyg som är vanliga att använda sig av vid kvalitativa metoder, dessa element ger 
forskningen en mer humanitär och djupgående förståelse för att analysera och tolka svaren. Det 
svåra med detta är att svaren måste tydas utan att vara partisk och påverkar resultatet. Metoden 
förknippas emellertid med induktion och exploration, till skillnad från den kvantitativa metoden 
där deduktionen briljerar på den fronten (David & Sutton, 2016). 
 
Innebörden av induktion karaktäriseras framförallt av härledning från verkligheten till teorin 
och grundar sig starkt på empiri. Generella slutsatser kan följaktligen dras utifrån empiriska 
fakta. Vidare berör induktionen temat sannolikhet. Dock bör det noteras att en induktiv 
slutledning inte behöver vara helt korrekt beträffande det empiriska materialet som den grundar 
sig på. I enlighet med att materialet knappt består av fullständiga uppräkningar uppstår det 
tvetydighet (Thurén, 2007). 
 
Det deduktiva angreppssättet grundar sig på logik och karaktäriseras av logiska slutsatser. Om 
det visar sig att den logiska slutsatsen från studien är logiskt sammanhängande klassificeras den 
som giltig. Dock innebär detta nödvändigtvis inte att den logiska slutsatsen är sanningsenligt, i 
det avseendet med verkligheten (Thurén, 2007). 
 
Genom att kombinera den kvantitativa metoden med en kvalitativ intervju är en 
metodtriangulering lämplig. Kvantitativa data förser studien med en överblick huruvida 
insynshandel har en effekt på personer i ledande ställningars avkastning. Sedan med hjälp av 
intervju kan eventuella anknytningar dras mellan teorin och verkligheten. Detta ger en 
möjlighet till att få större förståelse samt inblick för ämnet.  
 
Att använda sig av metodtriangulering ger enligt Suttons och Williams (2016) studien en 
djupare validitet samt större reliabilitet eftersom att författarna får en annan infallsvinkel och 
ser det från båda sidorna av myntet och inte bara ena sidan. 
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3.2 Alternativ metod 
 
Flertal metoder är applicerbara på kvantitativa forskningar som exempelvis fallstudie. 
Fallstudie associeras oftast med kvalitativa grunder, dock kan det även appliceras på 
kvantitativa studier. Nackdelen med en fallstudie till denna undersökning är att metoden innehar 
komplikationer gällande identifiering av kausalitet vid en händelse (David & Sutton, 2016). 
Ytterligare med fallstudier är att de är väldigt komplexa, den mest ultimata varianten av 
fallstudie är att både nyttja den kvalitativa och kvantitativa. Med hjälp av metodtriangulering 
täcker den kvalitativa metoden den kvantitativa metodens svagheter och den kvantitativa 
detsamma gentemot kvalitativa (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
 
I denna studie skulle fallstudie inte kunna anpassas igenom kvantitativ ansats eftersom att det 
inte går att behandla våra forskningsfrågor igenom den. Kvantitativa metoden genomförs i form 
av att göra ett flertal fallstudier med exempelvis enkätstudier som metodval för att därefter 
kunna bearbeta fallstudierna och få en generell bild av arbetet.  
 
Eftersom författarna enbart har ett fall går det inte att appliceras på denna studie. Däremot skulle 
det vara möjligt att tillämpa en kvalitativ metod för att kunna verkställa metodtriangulering. 
Vid genomföring innebär detta att intervjuer med personer i ledande ställning som förvärvat 
aktier i sina företag blir nödvändigt. Detta är till att förstå om det finns någon medvetenhet eller 
bakomliggande tanke angående aktieförvärvet (Yin, 1994). 
 
3.3 Val av metod 
 
Beträffande vilken metod som är mest tillämpbar för att besvara vårt syfte, anser författarna att 
en metodtriangulering är det lämpligaste. Motivet till detta är att en kvantitativ metod kan 
användas för att observera effekten mellan insynshandel och aktiekurser, medan kvalitativ 
metod kan förse studien med djupare insikter. Den kvantitativa metoden behandlar siffror som 
analysenhet samt att den tenderar att koncentrera sig på specifika parametrar. I detta 
sammanhang innebär det en större betydelse av den anledningen att studien baseras på siffror 
samt med fokus på aktiekursen. Den kvantitativa metoden karaktäriseras även av att analys av 
data kommer att ske efter datainsamlingen (Denscombe, 2016). Vidare kan den kvalitativa 
metoden ge stöd åt det givna resultatet. Däremot om det empiriska resultatet från metoden 
avviker från den kvantitativa, kommer det ge studien möjlighet till mer omfattande analys och 
tolkningar. 
 
Som tidigare behandlats är syftet med denna studie att undersöka om personer i ledande 
ställning har möjlighet att profitera vid insynsförvärv av aktier. I samband med att studien är 
avsedd för att testa det ovannämnda, används ett deduktivt angreppssätt. Med ett deduktivt 
angreppssätt innebär det att författarna utgår från de tidigare forskningsmönstren mellan 
insynshandeln och aktiekursen (Bhattacherjee, 2012). Det skall även noteras att studiens 
ändamål är att acceptera eller förkasta hypoteser som formats för denna studie. Vidare ämnas 
studien att belysa de underliggande faktorer till abnorm avkastning. Intervju med 
investeringsansvarig från fondförvaltningsverksamheten Insiderfonder kommer att bidra till 
studiens empiri. Intervjufrågorna har utformats utifrån en teoretisk referensram samt tidigare 
studier. 
 
 
 



 
 

 15 

3.4 Tillvägagångssätt för intervju 
 
Intervjun utförs med Insiderfondens grundare Erik Lidén som för närvarande är 
investeringsansvarig samt största ägare för fonden. Insiderfonden är den enda fonden i Sverige 
som aktivt imiterar insynstransaktioner, därav kunde inga liknande intervjuer beaktas. 
Personen i frågan efterfrågar personligen att intervjun skulle ske via mailkontakt, en möjlighet 
till uppföljning erbjöds även vid dålig svarsfrekvens, något som på grund av tidsbrist inte gick 
att var möjligt att utnyttja. Till följd av att respondenten var upptagen genomförs således 
mailintervju. 
 
Frågorna som formats var nödvändiga för att styrka samt besvara studiens syfte och 
frågeställning. Genom att behandla en ostrukturerad och ostandardiserad ges det utrymme för 
respondenten att svara fritt. Eftersom författarna endast har en intervju kunde de behandla denna 
metod. Problematiken med dylika intervjuformer är att det blir svårt att sammanställa och 
analysera svaren om fler intervjuer genomförs. Nackdelar med att inte ha en personlig intervju 
är när författarna och respondenten befinner sig på olika platser. Därmed kan intervjuaren inte 
bedöma respondentens kroppsspråk samt att ställa följdfrågor vid vaga svar.  
 
3.5 Eventstudie 
 
En traditionell metod för att testa marknadens effektivitet är genom metoden eventstudie (Fama, 
Fisher, Jensen & Roll, 1969). Metoden är väl anpassad för att mäta effekten av oförutsägbara 
händelser på aktiekurser. Intresseperioden av undersökningen tenderar att inkludera flertal 
dagar före och efter eventet. Metoden är av statistisk karaktär som används för att bedöma hur 
en händelse berör värdet på, i detta fall en aktiekurs (McWilliams & Siegel, 1997). 
Utgångspunkten är att hitta en tidsram för händelsen som skall undersökas, denna tidsram 
inrymmer en period innan och en period efter för att kunna bedöma reaktionen. När eventfönster 
formats är nästa moment att beräkna den abnorma avkastningen gentemot den faktiska 
avkastningen.  
 
Själva undersökningen utgår ifrån data taget från det specifika företagets aktiekurs, enligt 
MacKinlay (1997) är marknaden rationell och därför kommer en händelse att få en direkt 
reaktion under en kort period. 
 
1. Definiera händelsen 
 

Figur 1. 
 
Enligt MacKinlays (1997) modell är den första uppgiften att exakt definiera händelsen som 
valts att undersöka. Syftet med denna studie är att studera om personer i ledande ställning kan 
dra fördel av abnorm avkastning vid aktieförvärv av sina egna företag. Transaktionsdagen 
definieras som dagen då förvärven sker (t0), utöver transaktionsdagen kommer även 10 dagar 
innan (t-10) och efter (t10) transaktionen dagen att undersökas, detta kommer bli eventfönstret. 
Eventfönstret blir därmed sammanlagt 21 dagar. Anledningen till att studien observerar från t-

10 är för att se rörelserna innan t0, medan inkluderingen av t10 är för att se om utfallet av förvärvet 
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påverkar den abnormala avkastningen. Vidare argumenterar McWilliams och Siegel (1997) att 
ett eventfönster bör helst bestå av några dagar innan eventdatumet, av den anledningen att det 
underlättar upptäckandet av den abnorma avkastningen. 
 
2. Urvalsgrupp 
 
Andra steget i eventstudien är att välja ut en marknad som ska undersökas. Marknaden för 
studien bör vara anpassad efter studiens huvudsyfte. Samtliga förvärvstransaktioner i First 
North utförda av personer i ledande ställning kommer att undersökas från den 1 januari 2015 
till 1 januari 2017. Majoriteten av företagen inom First North marknaden är mindre 
tillväxtföretag. 
 
3. Beräkning av avkastning 
 
För att kunna beräkna en förändring av avkastningen finns det möjlighet till användning av 
olika formler. Dessa är faktisk avkastning, förväntad avkastning, abnorm avkastning och 
kumulativ abnorm avkastning samt kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning. Den mest 
aktuella formeln för denna studie är abnorm avkastning. För att få fram den abnorma 
avkastningen undersöks differensen mellan den förväntade avkastningen och den faktiska 
avkastningen under händelsefönstret. 
 
3.6 Alternativa modeller 
 
Det existerar ett flertal modeller som är relaterade till att beräkna avkastningen på given aktie 
eller portfölj. Dessa modeller kan delas upp i två kategorier, de statistiska modellerna och de 
ekonomiska modellerna. De statistiska modellerna karaktäriseras enbart av statistiska 
antaganden. Exempelvis baseras dessa modeller på datainsamling av speciella nyckeltal och tar 
därmed inte hänsyn till ekonomiska argument. Däremot fokuserar de ekonomiska modellerna 
mer på beteenden, hur investerare funderar innan de verkligen agerar, och antar inte enbart 
statistiska antaganden. Ytterligare, ekonomiska modeller bör applicera statistiska antaganden i 
praktiken. Det är emellertid inte de statistiska antaganden som medför fördelar för de 
ekonomiska modellerna utan det är dess restriktioner (MacKinlay, 1997).  
 
En av modellerna är Constant-Mean-Return model och anses att vara den mest användbara och 
simplaste. Trots att modellen ofta ger samma resultat som andra raffinerade modeller, saknar 
den sensitivitet (MacKinlay, 1997).   
 
Ekonomiska modeller kan även appliceras inom detta område. Två kända modeller är Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) och Arbitrage Pricing Theory (APT). Sharpe (1964) och Lintner 
(1965) utvecklade CAPM som tillämpar jämvikten mellan den förväntade avkastningen av den 
bestämda tillgången och kovariansen med marknadsportföljens avkastning. Ross (1976) 
utvecklade några år efter, APT modellen där kovariansen samt flera faktorer påverkar den 
förväntade avkastningen av den bestämda tillgången. 
 
Under 70-talet har CAPM modellen applicerats flitigt inom eventstudie. Dock på senare tid har 
forskarna kommit underfund med att användandet av modellen medför avvikelser. Detta har 
resulterat i att validiteten på CAPM har försämrats avsevärt, därav har användandet av modellen 
sakta upphört (MacKinlay, 1997). Likadant har det förekommit på fronten av ATP modellen, 
där genom användningen av modellen har enbart givit en liten marginell förbättring än 
marknadsmodellen. Brown och Weinstein (1985) antyder att huvudsyftet med att använda ATP 
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modellen är i det avseendet att eliminera partiskheten som uppstår vid användandet av CAPM. 
De antyder emellertid att de statistiska modellerna eliminerar partiskheten och innehar mer 
validitet, därav fortsätter dessa modeller att dominera marknaden.  
 
3.7 Beräkning av avkastning  

3.7.1 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som utformats för att beräkna den abnorma 
avkastningen. Marknadsmodellen antas att ha en bättre potential än Constant-Mean-Return 
model, i samband med att variansen av den abnorma avkastningen på modellen reduceras. Detta 
resulterar i en större möjlighet att upptäcka effekterna på det event som ska undersökas 
(MacKinlay, 1997).  

 
!"# = %" + '"!(# + )"# 

* = ()"# = 0) ./0()"#) = 123
4  

 
Formel 1. Marknadsmodellen 

 
!"# är avkastningen för aktien-i vid tidpunkten-t och !(# är avkastning för marknaden vid 
tidpunkten-t. Parametrarna %" och '" tillhör marknadsmodellen samt )"# är residualen för aktien-
i (MacKinlay, 1997). 
 
Beräkning av beta utifrån minsta kvadrat metoden ger: 
 

'" =
(56

7859:;
!",7 − !")(!(,7 − !()

(!(,7 − !()4
56
7859:;

 

 
Formel 2. Beta 

 
Definitionen av !" innebär genomsnitten för avkastningen på aktie-i och !( innebär 
genomsnitten för marknadsportföljens avkastning. Utifrån figur 1 erhålls parametern beta. 
 
Beräkning av alfa:  
 

% = !" − '"!( 
 

Formel 3. Alpha 
 
Till studien kommer marknadsjusterade avkastningsmodellen att användas. Modellen 
härstammar ifrån marknadsmodellen, enda skillnaden mot den generella marknadsmodellen är 
att estimeringsperioden inte behöver behandlas. Detta presumeras i samband med att det finns 
flertal event som kan påverka skattningen på β och α. Därmed antas β som ett och α som noll. 
Dessa benämns som dummy variabler för modellen. Användning av den marknadsjusterade 
avkastningsmodellen är även anpassad till för att underlätta undersökningar som saknar tillgång 
till data samt vid risk om flera händelser överlappar varandra (MacKinlay, 1997). 
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3.7.2 Faktisk avkastning 
 
Beräkning av faktisk avkastning görs genom att använda sig av effekten som förvärvet har på 
marknaden. Det finns olika sätt att beräkna den faktiska avkastningen för viss tillgång. Strong 
(1992) antyder att den faktiska avkastningen kan beräknas med hjälp av en logaritmisk metod. 
Denna studie har emellertid utgått från en annan uträkning som underlättas med användning av 
Excel. Det bör även noteras att det är aktierna respektive marknadens slutkurs som observeras 
vid beräkningen. 
 

!",7 = (
>",7 − >",7?;
>",7?;

) 

 
Formel 4. Faktisk avkastning	

 
>",7 = Slutkursen för aktie-i vid tidpunkten-	A 
>",7?; = Slutkursen för aktie-i vid tidpunkten-	A?; 

3.7.3 Förväntad avkastning 

För att kunna skatta den förväntade avkastning krävs det en skattning av parametrarna α och β. 
I samband med att den marknadsjusterade avkastningsmodellen används kommer avkastningen 
för marknaden anta den förväntade avkastningen. 
 

*(!",7) = %" + '"!(,7 
 

*(!",7) = !(,7 
 

Formel 5. Förväntad avkastning 
 
*(!",7) = Den förväntade avkastningen för aktie-i vid tidpunkten-t 
%" = Alphavärde för aktie-i, sätts till noll 
'" = Betavärde för aktie-i, sätts till ett 
!(,7 = Avkastningen för marknaden vid tidpunkten-t 
 
3.7.4 Abnorm avkastning 
 
När faktiska och förväntade avkastningen av de enskilda händelserna har bestämts är nästa steg 
att beräkna den abnorma avkastningen. Målet är att se vilken inverkan den aktuella händelsen 
har på aktiekursen och att förstå i vilken utsträckning aktiens rörelse är en orsak till den 
naturliga marknadsrörelsen (MacKinlay, 1997). I samband med att rörelse uppstår, innebär det 
att abnorm avkastning kan observeras. 
 
Metoden bakom beräkningen av den abnorma avkastningen är att subtrahera den förväntade 
avkastningen från den faktiska avkastningen. Följande formel används för att beräkna den 
abnorma avkastningen: 
 

B!",# = !",# − *(!",#) 
 

Formel 6. Abnorm avkastning 
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B!",#= Abnorm avkastning  
!",#	= Faktisk avkastning 
* !",# = Förväntad avkastning för aktie-i under tidsperiod t. 
 
3.7.5 Kumulativ abnorm avkastning 
 
Den kumulativa avkastningen är den aggregerande summan av samtliga abnorma avkastningar 
som beräknats i ovanstående modell (MacKinlay, 1997). Detta görs genom att successivt 
summera den kombinerade den abnorma effekten av alla händelser under eventperioden. Det 
möjliggör att abnorma avkastningen går att prövas genom statistiska tester med hjälp av 
datorprogrammet SPSS. 
 

CB!7 = B!",7

#D

#8#6

 

 
Formel 7. Genomsnittlig abnorm avkastning 

 
3.7.6 Kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning 
 
Den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen är tvärsnittsgenomsnittet för varenda 
CAR:s (Cumulative Abnormal Returns) för de olika händelsefönstren. Denna modell har stor 
betydelse för resultatet eftersom det visar den abnorma avkastningen som en helhet samt att alla 
statistiska tester som utförs baseras på CAAR-modellen. (MacKinlay, 1997). CAAR beräknas 
med följande formel: 
 

CBB!(76,7D) =
1

F
B!",7

#D

#8#6

7D

7876

 

 
Formel 8. Kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning 

 
3.8 Signifikansprövning  
 
Signifikanstest eller signifikansprövning är den statistiska metoden som kommer att användas 
för att döma om hypotesen accepteras eller förkastas. Två olika hypoteser ställs emot varandra 
för att mäta vilken som skall accepteras och vilken som skall förkastas. Genom att utföra ett 
signifikanstest ökas studiens ståndpunkt och studien blir därmed mer valid (Jaffe, 1974). Skulle 
det resultera i ett förekommande av abnorm avkastning kommer hypotesen att vara signifikant 
och skilja sig ifrån H0. De två olika hypoteserna som ställs mot varandra är: 
 

H0: CBB! = 0 Personer i ledande ställning kan inte profitera på abnorm avkastning 
H1: CBB! > 0 Personer i ledande ställning kan profitera på abnorm avkastning 

 
För att signifikanspröva hypoteserna behandlas medelvärdet av kumulativa genomsnittliga 
avkastningen som betecknas som CAAR (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2013). Eftersom 
studien vill enbart observera om en abnorm avkastning existerar och inte undersöker en 
underavkastning kommer testet endast att ha en ensidig hypotesprövning. Testet kommer att 
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utföras på 1% signifikansnivå (Körner & Wahlgren, 2015). Valet av 1 % signifikansnivå har 
gjort med omsorg av den anledningen att det kan påvisas ett starkt stöd för mothypotesen 
beträffande nivån av signifikansen. Vidare, är det förekommande att dessa signifikansnivåer 
behandlats för liknande studier (Körner & Wahlgren, 2015). Detta testas genom ett statistiskt 
test där statistikprogrammet SPSS används. Testet görs för att se om den abnorma avkastningen 
medför statistisk signifikans eller bör förkastas. 
 

1GHHI = 	
1

F − 1
(CBB!"7 − CB!)4

J

"8;

 

 
Formel 9. Standardavvikelse 

 
T-test för medelvärde: 

K − .ä0MN =
CBB!
1GHHI
OGHHI

 

 
Formel 10. T-värde 

 
CBB! = Medelvärdet för CAAR  
1GHHI = Standardavvikelsen för CAAR 
OGHHI = Antal aktier som använts i studien 
 
3.9 Datainsamling 
 
Studiens data innehåller insynstransaktioner från Finansinspektionens insynsregister där 
samtliga transaktioner utförda av personer i ledande ställning offentliggörs. Marknadsplatsen 
som valts ut är First North där endast tillväxtföretag befinner sig. Studien kommer således 
innefatta de företag som varit börsnoterade under tidsramen. Tidsramen för datainsamlingen är 
mellan 2015-01-01 till och med 2017-01-01. För att få tag på den aktuella aktiekursen vid en 
särskild tidpunkt har studien tagit hjälp av Avanzas databaser. Samtliga data kommer sedan att 
analyseras och bearbetas för att beräkna avkastningen. 
 
3.10 Validitet 
 
Med validitet berör det om noggrannheten och precisionen i data. Det innebär även om 
datamaterialet är lämplig för studiens syfte (Denscombe, 2016). Studien ska vara ämnad till att 
undersöka det som utgör kärnan för studien. Därmed kan hög validitet endast uppnås om det 
föreligger en överensstämmelse mellan mätningarna. Föreligger det inte någon 
överensstämmelse anses validiteten vara värdelös (Thurén, 2007). I samband med tidigare 
forskningar har metoden använts flitigt beträffande fördjupningen om den abnorma 
avkastningen. Datamaterial såsom historiska aktiekurser samt insynsinformation från 
Finansinspektionen betraktas även att vara relevanta för studien. Därmed avser studien att ha 
en god validitet. 
 
Problematik som möjligen kan sänka validiteten är exempelvis huruvida intervjufrågorna är 
korrekt ställda för att kunna ge stöd till syftet med studien. Eftersom intervjufrågorna är 
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formulerade för att belysa studiens ändamål anser författarna även att detta ger studien en god 
validitet. 
 
3.11 Reliabilitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet berör frågan huruvida studiens resultat kommer att bli densamma 
även om studien upprepas på nytt, oberoende på vilket tillfälle eller vem som utför (Denscombe, 
2016). Thurén (2007) definierar reliabiliteten som om mätningarna för studien är utförda på ett 
adekvat sätt. Vidare, anser han att reliabiliteten på studien kan inneha en hög reliabilitet endast 
om elimination av slumpfaktorer eliminerats samt att vid upprepning av studien ska det uppvisa 
samma resultat. Reliabiliteten kan fullt möjligt kritiseras på grund av osäkerheter kring 
informationen. I samband med att studien dels baseras på data från mäklarföretaget Avanza 
som är beroende av att deras information är korrekt och datamaterial från Finansinspektionen 
samt beräkningar, anser författarna att reliabiliteten på studien är god.  
 
Beträffande datamaterialet, innehåller det parametrar såsom aktiekurser samt 
insynstransaktioner. Samtliga datamaterial är historiska och påverkar därmed inte studiens 
gång. Beräkningar av datamaterialet utförs i statistikprogrammet SPSS samt Excel. 
 
Det skall även noteras att på grund av kopiösa mängder av datamaterial finns det risk för 
felberäkning. För att minimera denna risk har författarna fortlöpande under studiens gång 
kontrollerat datamaterialet och därmed anser författarna med stor sannolikhet att risken inte 
kommer att existera.  
 
3.12 Kritik mot eventstudie  
 
Problem kan komma att uppstå vid användandet av metoden eventstudie. Identifieras fel event 
datum kan det leda till förmörkelser av ämnet som ska studeras. Ytterligare, vid val av fel event 
fönster resulterar det i betydelselösa resultat. Även om dessa osäkerheter leder till problem för 
metoden anses den emellertid vara effektiv (Henderson, 1990). Campbell, Lo och MacKinlay 
(1997), instämmer även med Henderson, beträffande att komplikationer kan komma att uppstå 
vid identifikationen av det datum som skall undersökas. När informationer om ett event som 
skall undersökas publiceras av exempelvis ett tidningsförlag uppstår det asymmetrisk 
information. Anledningen till informationsasymmetrin är till följd av ett ovetande om när 
eventet egentligen påverkade marknaden. Detta resulterar i ett krav till att förstora 
undersökningsfönstret för att hantera problemet. I samband med detta uppstår det en kostnad 
för modellen. Vid undersökning tillfällen där eventstudien behandlats och misslyckats har varit 
till följd av svårigheter vid identifieringen av eventdatumet. Dessa fall är det som står för 
majoriteten av misslyckandet.  
 
Det uppkommer även en partiskhet med eventstudier. Exempelvis antas oftast den faktiska 
aktiekursen som den sista kursen när börsen stängs. Detta anses som inkorrekt i samband med 
att aktiekursen egentligen inte är lika fördelade under dagen. Denna partiskhet kallas icke-
handel effekten (Campbell, Lo & MacKinlay, 1997). 
 
Ett annat problem med att använda sig av eventstudie är att det kan finnas andra händelser som 
kan ha inträffat under samma tidpunkt som påverkar aktiekursen. Detta kan ge ett oriktigt 
resultat, exempel på sådana händelser är uppköp av företag, ekonomiskt brott och även 
makroekonomiska förändringar (Wells, 2004). Enligt Peterson (1989) kan det finnas ett 
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problem gällande validiteten i eventstudie, det vill säga mäter studien verkligen det som ska 
mätas. 
 
Dyckman, Philbrick och Stephan (1984) antyder att istället för att pricka in ett specifikt 
tidsevent kan alternativet att undersöka den kumulativa abnorma avkastningen på en längre sikt 
vara lämpande.  
 
3.13 Kritik mot egen studie 
 
Tidigare studier har identifierat att perioden för eventfönstret utgör ett stort problem 
(McWilliams & Siegel, 1997). McWilliams och Siegel (1997) antyder att problematiken 
uppstår i samband med valet av perioden som kan återspegla olika resultat. Detta innebär att 
det är i högsta grad kritisk att eventfönstret ska täcka tillräckligt många dagar som anses att 
vara nödvändigt. Brown och Warner (1983) antyder att ett för långt eventfönster kommer 
resultera i att andra faktorer kan påverka aktiekursen. Vidare, antyder de att signifikansen av 
eventet riskeras att feltolkas. För kort eventfönster kommer innebära att marknaden inte hinner 
reagera. Samtidigt om ett för långt eventfönster formas, ligger det större risk i att andra 
händelser kan komma att påverka beräkningarna. Som resultat av dessa problematiker har 
därmed detta beaktats när eventfönstret utformades.  
 
Vidare kan användningen av den marknadsjusterade avkastningsmodellen ge studien 
annorlunda resultat, i samband med att alpha- och betavärden i verkligheten kan avvika från 
modellens antagningar.  
 
Valet av att undersöka tidsperioden 2015–2017 går att kritisera eftersom att det sker en 
lagändring under denna period som inte behandlas i studien, huruvida det sker en förändring av 
den abnorma avkastningen innan gentemot efter lagändringen. 
 
Ur kvalitativt perspektiv kan valet av intervjuform ifrågasättas. Genom att behandla en 
ostrukturerad och ostandardiserad ger respondenten möjlighet att vinkla svaren. Respondenten 
kan även ha en dold agenda bakom svaren som är till respondentens fördel. Genom att använda 
sig av intervju blir författarna tvungna att själva tolka svaren och bedöma det. Bedöma svar är 
något som görs olika beroende på personen i frågans uppfattningsförmåga samt erfarenhet. I 
samband med detta kan det leda till att svaren uppfattas eller tolkas annorlunda beroende på 
vem som bedömer. Detta har beaktats med en objektiv bild vid transkribering av intervjun. 
 
Intervjuformen som använts till studien har inträffat genom mailkontakt. Kritiken mot denna 
intervjuform är att det inte lämnas möjlighet till följd frågor ifall respondentens svar bedöms 
vara otillräckliga. Vidare går det även att inte granska huruvida det är personen som besvarat 
på frågorna eller någon annan.  
 
3.14 Bortfall 
 
Under studiens gång påträffades flertal bortfall av urvalet. Orsaken till detta kan delas upp i tre 
olika aspekter. Det handlade bland annat om att företagen var vid den bestämda tidsperioden 
inte börsnoterade vilket resulterade i att den inte kunde appliceras i just denna studie. Andra 
faktorer till bortfall var att det inte förekom någon insynhandel beträffande förvärv av aktier 
ifrån personer i ledande ställning. Ytterligare faktor till bortfall var att vissa företag inte hade 
överensstämmande aktiehandel med First North Index på grund av handelsstopp. 
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3.15 Källkritik  
 
Källkritiken kommer att bedömas utifrån principerna som benämns i Thurén (2013). Dessa 
principer bygger på dess fyra delar som är äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet. 
 
Äkthet�
 
Till studien har information såsom vetenskapliga artiklar, böcker och internetkällor behandlats. 
Information som består av vetenskapliga artiklar har framförallt inhämtats från internet. 
Problematiken med internetkällor är att det inte anses vara lika trovärdigt som exempelvis 
fysiska böcker. De vetenskapliga artiklarna som applicerats till studien anses att inte vara 
påverkad av att de är från internetkällor. Detta är till följd av att artiklarna har genomgått en 
vetenskaplig peer review granskning av välkända databaser som JSTOR, Elsevier och Wiley. 
Det bör emellertid uppmärksammas att de vetenskapliga artiklarna kan innehålla förfalskade 
resultat (Thurén, 2013). Gränsen mellan äktheten och falskheten av dessa artiklar blir därmed 
svårt att tyda. Utöver detta har likheter i resultat från olika vetenskapliga artiklar inom 
insynshandel kunnat anknytas. Författarna har således valt att behandla de vetenskapliga 
artiklarna på studien med en medvetenhet att förfalskningar eller felberäkningar kan 
förekomma.  
 
Vidare anser författarna att statliga internetkällor är pålitliga i detta sammanhang, av den 
anledningen att författarna behandlar mestadels siffror från myndighetskällan. Följaktligen 
innebär detta att informationen från de statliga internetkällorna inte kan vinklas. Information 
som inte är i karaktär av siffror har beaktats med mer försiktighet. Däremot kan övriga 
internetkällor fullt möjligt kritiseras och ifrågasättas, speciellt om de är ursprungligen från 
dagstidningar. Detta antas emellertid inte kunna influera studien av den anledningen att de 
endast behandlats i inledningen och består av ytterst fåtal källor. 
 
Tidssamband  
 
Beträffande vetenskapliga artiklarnas aktualitet har författarna eftersträvat att använda sig av 
artiklar som är från år 2000 och senare. Risken för skepsis kan uppstå i samband med att mer 
aktuella vetenskapliga artiklar kan motbevisa de gamla, vilket innebär att artiklarna kan 
ifrågasättas (Thurén, 2013). Till följd av att de mest väsentliga och framstående vetenskapliga 
artiklarna inom forskningsämnet är skrivna innan denna period har författarna tagit beslutet av 
att behandla dessa. De vetenskapliga artiklarna som är behandlade på senare tid är väl influerade 
från äldre ekonomer och har refererats tillbaka till den primära ursprungskällan. Författarna har 
även använt sig av eventstudie som är från 1997. Det är emellertid viktigt att den teoretiska 
referensramen har en fundamental grund som utgångspunkt. 
 
Oberoende�
�
Vetenskapliga artiklar och böcker som behandlats under studien är framförallt från primära 
källor och delvis från sekundära. Författarna har med ansträngning undvikit användningen av 
sekundära källor, i samband med att risken för feltolkning och annorlunda synvinklar kan 
influera studien. Studien har således eftersträvat med att söka upp ursprungskällan istället för 
att hänvisa till sekundärkällor. 
 
Det finns emellertid vissa undantag när författarna bedömer sekundärkällor. Exempelvis på en 
sekundärkälla som författarna har behandlat i studien är den digitala aktiemäklaren Avanza. 



 
 

 24 

Bedömningen av Avanza har varit till följd av att källan är beroende av att överlämna adekvata 
uppgifter för att kunna bibehålla sin legitimitet. Författarna har dessutom valt att eftergranska 
andra digitala aktiemäklare som exempelvis Nordnet. Detta är för att minimera risken till att 
den ursprunglige källans uppgifter är inkorrekta. Vidare bedöms den statliga internetkällan, 
Finansinspektionen att vara oberoende, av den anledningen att källan är från en myndighet som 
existerar för att upprätthålla kontroll över finansmarknaden.  
 
Tendensfrihet 
 
De internetkällor som inte är associerad med myndighet kan möjligtvis vara partiska. Dessa har 
beaktats med försiktighet för att inte utgöra en stor påverkan på studien. Däremot anses 
internetkällor som är direkt associerad med statlig myndighet att vara pålitliga. Denna 
bedömning är till följd av att Finansinspektionen är beroende av att upprätthålla en förtroende 
bland investerarna och värdepappersmarknaden. Finansinspektionen kan emellertid ha 
publicerat fel eller återspeglat en missvisning av information. I samband med att 
Finansinspektionen eftersträvar att hålla adekvata och uppdaterade information på deras källor 
är risken minimal. Vidare anser författarna att den digitala aktiemäklaren Avanza är likväl 
trovärdig, av den anledningen att även de behöver bevara sin legitimitet. 
 
Något som kan möjligtvis ha inträffat under vår mailintervju är respondenten i frågan målade 
fram en bild som var anpassad för att främja dennes verksamhet. 
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4. Empirisk resultat 
 
 
I detta kapitel redovisas resultaten från samtliga beräkningar på abnorm avkastning. 
Resultaten kommer att presenteras i form av grafer samt tabeller för att underlätta förståelsen 
för studien. Kapitlet avrundas med presentation av intervjun. 
 
 
Dessa uträkningar representerar den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen 
(CAAR) för samtliga aktier i urvalet. Det bör även noteras att enbart förvärvtransaktioner har 
beaktats och dessa CAAR består av tio dagar innan eventdatumet och tio dagar efter. Detta är 
till för att visa om det föreligger abnorm avkastning. Till studien har totalt 50 företag listade på 
First North behandlats exklusive bortfall som påträffats.  
 
Beträffande studiens hypoteser, kommer de användas för samtliga aktier. Hypotesen H0 antar 
att personer i ledande ställning inte kan profitera på abnorm avkastning och H1 antar att personer 
i ledande ställning kan profitera på abnorm avkastning. 
 

 
Graf. 1 

 
Graf 1 presenterar aktiernas CAAR utveckling för transaktioner med karaktären av förvärv 
under eventfönstret. CAAR redovisar redan abnorma avkastningar innan eventdatumet. 
Samtidigt sker det en tydlig förändring efter eventdatumet, där insynsförvärv resulterar i ännu 
mer abnorm avkastning för personer i ledande ställning. Den mest informationsrika händelsen 
är efter eventdatumet, där den abnorma avkastningen ökar betydligt, troligtvis på grund av att 
informationen av insynsförvärv offentliggörs för allmänheten. 
 
I tabell 1 presenteras de samtliga 21 dagar inom eventfönstret i den första kolumnen. Den 
kumulativa abnorma avkastningen respektive den kumulativa genomsnittliga abnorma 
avkastningen presenteras därefter i kolumn två och tre. Värdena för de abnorma avkastningarna 
erhålls specifikt för samtliga dagar inom eventfönstret. I kolumn fyra presenteras 
standardavvikelsen för den kumulativa genomsnittliga avkastningen. Värdena för 
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standardavvikelsen har använts till att uppskatta t-värden för den kumulativa genomsnittliga 
avkastningen.  
 
Tabellen redovisar ett markant förekommande av abnorm avkastning under de samtliga 
eventdatumen.  
 

Resultat för First North 
Eventdagar CAR % CAAR % STDAV % CAAR t-

värde % 
t -10 -0,2914 -0,5827 +0,0448 
t -9 +0,3950 +0,2073 +0,0628 
t -8 -0,0633 +0,0806 +0,0677 
t -7 -0,2073 -0,3339 +0,0764 
t -6 +0,4069 +0,4798 +0,0949 
t -5 +0,0453 +0,5703 +0,1023 
t -4 +0,0711 +0,7126 +0,1157 
t -3 +0,1619 +1,0364 +0,1249 
t -2 +0,0523 +1,1409 +0,1330 
t -1 +0,1760 +1,4929 +0,1438 
t 0 -0,1742 +1,1445 +0,1558 
t 1 +0,0970 +1,3384 +0,1614 
t 2 +0,6818 +2,7020 +0,1687 
t 3 +0,0485 +2,7991 +0,1742 
t 4 +0,5127 +3,8244 +0,1781 
t 5 -0,0019 +3,8207 +0,1805 
t 6 -0,2148 +3,3911 +0,1827 
t 7 -0,0639 +3,2634 +0,1842 
t 8 +0,0327 +3,3287 +0,1860 
t 9 +0,0117 +3,3521 +0,1879 

t 10 -0,5971 +2,1578 +0,1910 
 

-0,9207 
+0,2332 
+0,0842 
-0,3090 
+0,3576 
+0,3941 
+0,4354 
+0,5865 
+0,6067 
+0,7343 
+0,5195 
+0,5864 
+1,1326 
+1,1362 
+1,5184 
+1,4970 
+1,3126 
+1,2527 
+1,2652 
+1,2615 
+0,7988 

 

 
Tabell. 1 

 
4.1 Resultat av ensidig t-test 
 
Hypotesprövning 1 
 
H0: CBB!= 0 Personer i ledande ställning kan inte profitera på abnorm avkastning. 
H1: CBB! > 0 Personer i ledande ställning kan profitera på abnorm avkastning. 
 
Vid denna hypotesprövning testas samtliga dagar inom eventfönstret. Resultatet påvisar att det 
förekommer signifikant abnorm avkastning. 
 
H0 förkastas 
H1 förkastas inte 
 
Hypotesprövning 2 
 
H0: CBB!(#P69?#P6)= 0 Personer i ledande ställning kan inte profitera på abnorm avkastning. 
H1:  CBB!(#P69?#P6) > 0 Personer i ledande ställning kan profitera på abnorm avkastning. 
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I denna hypotesprövning testas samtliga dagar innan eventdatumet, det vill säga från t?;R till 
t?;. Resultatet påvisar att det förekommer signifikant abnorm avkastning. 
 
H0 förkastas 
H1 förkastas inte 
 
Hypotesprövning 3 
 
H0: CBB!(#6?#69)= 0 Personer i ledande ställning kan inte profitera på abnorm avkastning. 
H1:  CBB!(#6?#69)> 0 Personer i ledande ställning kan profitera på abnorm avkastning. 
 
I denna hypotesprövning testas samtliga dagar efter eventdatumet, det vill säga från t; till t;R. 
Resultatet påvisar att det förekommer signifikant abnorm avkastning. 
 
H0 förkastas 
H1 förkastas inte 
 
Understående tabell redovisar resultatet av utförd ensidigt t-test via uträkningar med hjälp av 
Excel respektive SPSS. T-testet har även utförts i olika perioder för att beakta eventuella 
möjligheter till olika resultat, exempelvis om någon period inte skulle medföra signifikans. 
Dessa perioder är samtliga dagar i eventfönstret, tio dagar innan eventdagen samt tio dagar efter 
eventdagen. Utifrån resultaten från SPSS redovisas signifikanser i samtliga tester. Det bör även 
noteras att testerna har utförts med en signifikansnivå på 1 %. I samband med att samtliga tester 
är signifikanta innebär detta att nollhypotesen med 99 % sannolikhet förkastas. 
 
 

Period T-värdet Medelvärdet Standardavvikelse Signifikans (1-
tailed) 

Samtliga 
datum inkl. 
eventdatum 

5,456 0,01710781 
 

0,014368207 
 

0,000012 
Signifikant 

T1(t-10 – t-1) 2,232 0,00480420 
 

0,006549 0,023 
Signifikant 

T2(t1 – t10) 12,231 0,02997770 
 

0,007751 6.5465E-7 
Signifikant 

 
Tabell. 2 
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4.2 Transaktionsstorlek 
 
 

 
Graf. 2 

 
Graf 2 visar skillnad mellan olika storlek av insynsförvärv. Transaktionerna är uppdelade i tre 
kategorier, nämligen transaktioner som är mindre än 100 000 SEK, transaktioner som är inom 
intervallet 100 000 SEK och 1 000 000 SEK samt transaktioner som är större än 1 000 000 
SEK. Grafen visar en tydlig skillnad på hur insynsförvärv skiljer sig beträffande 
transaktionsstorleken. 
 
Förvärvstransaktioner som är inom intervallet 100 000 SEK och 1 000 000 SEK, medförde 
högst abnorm avkastning. Vidare redovisar förvärvstransaktioner lägre än 100 000 SEK i 
belopp även en stabil ökning av abnorm avkastning. Dock medförde förvärvstransaktioner som 
överstiger 1 000 000 SEK minst abnorm avkastning.  
 
Signifikanstestet utförd på transaktionsstorleken hänvisas till appendix.  
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4.3 Befattning 
 
 

 
Graf. 3 

 
Graf 3 påvisar abnorm avkastning för personer i ledande ställning. Dessa har delats in i tre olika 
befattningar, som består av VD, styrelseledamot/suppleant och övrig befattning. Grafen 
redovisar att förvärvstransaktioner utförda av övrig befattning medförde mest abnorm 
avkastning.  
 
Vid observationen av graf 3 medför förvärvstransaktioner utförda av övrig befattning högst 
abnorm avkastning, närmare 9 %. Styrelseledamöter samt suppleanter visade en lägre abnorm 
avkastning dock högre än VD förvärvstransaktioner, som påvisade knappt en abnorm 
avkastning. Ett viktigt perspektiv att notera är att den abnorma avkastningen för samtliga 
befattningar ökar efter händelsedagen.  
 
Signifikanstest utförd på befattningar hänvisas till appendix.  
 
4.4 Sammanställning av intervju 
 
Den medverkande till intervjun är: 
 

• Erik Lidén, investeringsansvarig för Insiderfonder 
 
Erik Lidén har tidigare forskat kring insynshandeln. Inriktningen inom insynshandel var att 
studera hur skickliga personer i ledande ställning är med sina investeringar. Forskningens 
period varade mellan 1994–2005 med upp till approximativt över 100 000 transaktioner. 
Resultatet påvisade att personer i ledande ställnings lönsamhet var fyra gånger större avkastning 
än indexet.  
 
Erik Lidén anser utifrån hans tidigare forskning inom insynshandel att personer i ledande 
ställning gör betydligt bättre affärer än utomstående som grupp. Han betonade även att om inte 
detta skulle stämma hade det varit märkligt. Detta är baserat på den tillgången av information 
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som personer i ledande ställning innehar. Vidare anser han att deras erfarenheter i sina arbeten 
har en stor betydelse för lönsamheten.  ”Det är en elit” – Erik Lidén. 
 
Beträffande storleken av personer i ledande ställnings transaktioner antyder Erik Lidén att 
generellt innebär större transaktioner mer innehav av information. Det finns emellertid en gräns 
där alldeles för hög summa av transaktion inte nödvändigtvis behöver korrelera med lönsamma 
affärer. ”… när enskilda affärer överstiger 100 miljoner kronor så mattas signalvärdet av affären 
av” – Erik Lidén. Fortsättningsvis anser han att 100 miljoner är ett grovt riktmärke och behöver 
inte vara det exakta beloppet för gränsen. 
 
Vid frågan om personer i ledande ställnings befattning har någon påverkan till högre eller 
mindre avkastning anser Erik Lidén att det definitivt finns. ”Ju högre upp i 
informationshierarkin i bolaget en insynsperson befinner sig desto bättre insyn och därmed 
kunskap om verksamheten har man” – Erik Lidén. Bäst insyn och bäst affärer inom företaget 
anses att vara VD, därefter finanschef och ordförande.  
 
Erik Lidén tyder även på att det finns skillnad mellan stora och mindre bolag. I samband med 
att mindre bolag är sämre analyserade av storbankerna blir insynshandeln inom dessa bolag 
samtidigt intressant att observera. Han anser emellertid att det inte förekommer storskaliga 
skillnader mellan stora och mindre bolag. 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel analyseras studiens empiriska resultat som presenterades i det tidigare kapitlet. 
De empiriska insamlingarna kommer att analyseras och tolkas med hjälp av tidigare 
forskningar inklusive de valda teorierna från den teoretiska referensramen. Kapitlet har även 
delats upp analysen i mindre delar för att bidra till ökad struktur samt förenkla förståelsen. 
Därefter avrundas kapitlet med egna tankar beträffande analysen. 
 
 
5.1 Resultatanalys 
 
Författarna har valt att studera djupare inom insynshandel, där kategorisering av personer i 
ledande ställning har utförts. Vidare har studien fokuserat på storleken av 
förvärvstransaktionerna. Dessa kommer därmed att beaktas senare i analysen. Däremot har 
tillväxtföretagens branscher inte behandlats.  
 
Tidigare studier har påvisat att det förekommer abnorm avkastning vid insynsförvärv (Seyhun, 
1986; Lorie & Niederhoffer, 1968; Rogoff 1964; Betzer och Theissen, 2009; Del Brio et al., 
2002; Jeng et al. 2003; Etebari et al., 2004; Jaffe, 1974; Finnerty, 1976). Vidare anser 
respondenten, Erik Lidén, att personer i ledande ställning går med positiv avkastning. Det finns 
emellertid annan forskning som redovisar att signifikanta abnorma avkastningar inte uppnåtts 
(Gebka et al., 2017). Forskningen på den europeiska marknaden från Gebka et al. (2017) antas 
att vara motsatsen till de tidigare forskningarna. Efter samtliga beräkningar och tester har 
studien utkristalliserat sig, där mönster påvisar förekommande av signifikant abnorm 
avkastning. Detta innebär att resultatet som erhållits vid denna studie kan någorlunda jämställas 
med de tidigare studierna.  
 
Som det tidigare kapitlet behandlade, inträffade den mest informationsrika händelsen efter 
eventdagen. Den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen ökade under fem dagar för 
att sedan avta, vilket kan jämföras med Jeng et al. (2003) estimering på avkastningen personer 
i ledande ställning profiterar. Resultatet påvisar även att personer i ledande ställning förvärvar 
aktier i sina egna företag innan det sker en signifikant abnorm avkastning. Detta kan förklaras 
i enlighet med att insynsförvärvet inträffar innan det offentliggörs för allmänheten samt att den 
kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen sakta ökat innan händelsedagen (Seyhun, 
1986). Vidare är personer i ledande ställning förpliktiga att anmäla deras insynstransaktion 
senast tre dagar efter genomfört förvärv (Finansinspektionen, 2016). Finansinspektionen 
offentliggör kort därefter insynstransaktionen för allmänheten. Därmed påvisas en markant 
ökning efter händelsedagen.  
 
Efter omfattande beräkningar och tester påvisades en statistisk signifikans på att personer i 
ledande ställning profiterar på abnorm avkastning under hela eventperioden. Medelvärdet för 
den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen är i 1,7 %. Värdet kan jämföras med 
Seyhuns (1986) tidigare forskning där han observerade att personer i ledande ställning 
profiterade på abnorm avkastning med 1,1 % via förvärvstransaktioner.  
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5.2 Transaktionsstorlek 
 
Seyhun forskade (1986) djupare kring transaktionsstorleken huruvida den har någon inverkan 
på den abnorma avkastningen. Studien antyder att större förvärvstransaktioner resulterar i en 
någon högre avkastning, vilket avviker sig från de resultateten som uppnåddes i denna studie. 
Vid observationen av insynsförvärvets transaktionsstorlek utgör transaktioner under 100 000 
SEK högre kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning. Desto högre transaktionsstorleken 
insynsförvärvet bestod av desto mindre avkastning. Dock bör det noteras att 
transaktionsstorleken var ojämn fördelad, där transaktioner under 100 000 respektive 1 000 000 
SEK utgjorde 38 % samt 40 % av portföljen. Därmed kan detta ha påverkat utfallet till resultatet.  
 
Detta överensstämmer däremot väl med Etebari et al. (2004) forskning, där mindre 
förvärvtransaktioner medförde större abnorma avkastningar än större förvärvstransaktioner, 
som gav betydligt lägre avkastning. Detta kan emellertid ha varit till följd av att personer i 
ledande ställning förvärvar aktier i småtransaktioner för att undvika att skicka signaler till 
marknaden. Vid antagandet att marknaden inte reagerar på signalen, kan personer i ledande 
ställning profitera vid abnorm avkastning (Etebari et al., 2004). 
 
Vidare kan mindre förvärvtransaktioner karaktäriseras av svaga signaler till marknaden och 
därmed undervärderas. Stora förvärvstransaktioner ger det motsatta resultatet, att marknaden 
har övervärderat transaktionen. Resultatet från denna studie är inte förenligt med Jeng et al. 
(2003) forskning, där större volymer av transaktioner medförde större avkastning. Studien 
överensstämmer även inte med Erik Lidéns antydan, där större transaktioner ska vanligtvis 
medföra större avkastning. Han anser dock att alldeles för stora transaktioner behöver 
nödvändigt inte resultera i högre avkastning utan att det finns en gräns. Beträffande vad som 
klassificeras som enorma transaktioner är enligt Erik Lidén över 100 miljoner SEK. Detta bör 
däremot enbart bedömas som ett överdrivet riktmärke. De beloppen som undersökts i studien 
har inte sträckt sig till en sådan enorm nivå.  
 
5.3 Befattningar 
 
Som tidigare behandlats har personer i ledande ställning kategoriserats. Utifrån resultaten 
redovisades att insynsförvärven utförda av personer i övriga befattningar medförde störst 
abnorm avkastning. Insynsförvärven från styrelseledamöter inklusive suppleanter resulterade i 
något lägre abnorm avkastning. Däremot medförde VD:s insynsförvärv närapå inga abnorma 
avkastningar, vilket var oförväntat. Det bör även noteras att dessa tester var signifikanta på 1 % 
nivån.  
 
Resultatet som erhållits avviker från Seyhun (1986) och Etebari et al. (2004) tidigare forskning, 
där de antyder att det finns en korrelation mellan befattningar och abnorm avkastning. Personer 
med högre befattningar besitter mer omfattande informationer än övriga i företaget, av den 
anledningen att de är mer insatta i själva företaget (Seyhun, 1986; Etebari et al., 2004). Vidare, 
antyder Seyhun (1986) att personer med lägre befattningar har svårare att särskilja på värdet av 
deras information. Därav föreligger det informationsasymmetri i företaget av den anledningen 
att olika befattningar inom företaget besitter olika mängder av information.  
 
Testernas utfall kan möjligen vara i enlighet med Lin och Howe (1990) forskning. Utifrån deras 
forskning antyder de att det existerar en informationshierarki bland personer i ledande ställning. 
Seyhun (1986) i sin forskning antar likaledes att det förekommer en form av 
informationshierarki. Resultatet som erhölls från Betzers och Theisseins (2009) studie är 
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oförenlig med forskningar från Seyhun (1986) och Lin och Howe (1990), där befattningar 
utgjorde en minimal påverkan. Lin och Howe (1990) studie baserades emellertid på att personer 
i ledande ställning som är involverade i företagets angelägenheter innehar mer omfattande 
informationer än stora aktieägare.  
 
Vid närmare insikt på materialet som användes för studien, utförde approximativt inga stora 
aktieägare några förvärvstransaktioner. Studien antyder därmed att personer i övriga 
befattningar i detta fall innehar mer information än VD respektive styrelseledamöter samt 
suppleanter. Detta kan förefalla att vara märklig i samband med att VD för ett företag antas att 
inneha större ansvar respektive kontroll. Vidare antyder Erik Lidén att desto högre upp personer 
i ledande ställning befinner sig i informationshierarkin desto mer kontroll och erfarenhet har 
dessa personer. Han anser även att VD i företaget är den som anses besitta dessa egenskaper 
och därmed har störst möjlighet till bra avkastning. Finanschefer och ordförande antas att ha 
mindre insyn i företaget och bör inte uppnå samma resultat. Studiens resultat överensstämmer 
även inte med Erik Lidén förklaring. Detta kan ha baserat sig på att VD inte har möjlighet att 
förvärva aktier hur som helst, utan är bundna till andra regler, vilket övriga befattningar inte 
har. Övriga befattningar har således dragit fördel av insynsinformationen, vilket resulterade i 
det utfallet som erhållits.   
 
5.4 Effektivitet på marknaden 
 
Studien prövade även om det förekom abnorm avkastning i olika perioder av eventfönstret, 
närmare tio dagar innan respektive tio dagar efter händelsedagen. Testerna redovisade ett 
statistisk signifikant förekommande av abnorm avkastning i samtliga perioder på 1% 
signifikansnivå. Detta innebär att premissen H0 förkastas för samtliga perioder, av den 
anledningen att personer i ledande ställning kan profitera på abnorm avkastning.  
 
I samband med att det föreligger en abnorm avkastning under den eventperioden som 
undersöktes kan den effektiva marknadshypotesen ifrågasättas. Vid en effektiv marknad ska 
samtliga historiska respektive nya informationer på marknaden återspegla priset på en specifik 
tillgång (Fama, 1970). Denna hypotes antar emellertid den semi-starka formen. Detta innebär 
likväl att rutinerade investerare inte kommer att finna aktier som är felaktig prissatta (Vinell & 
De Ridder, 1990). Vid närmare iakttagelse på den starka formen av den effektiva 
marknadshypotesen ska samtliga offentlig respektive privat information som personer i ledande 
ställning förfogar över, återspegla priset på en tillgång (Fama, 1970). Dimson och Marsh (1999) 
betonar även att en faktisk avkastning ska överensstämma med dess förväntade avkastning. 
 
Genom att abnorm avkastning är möjlig att uppnå utifrån resultaten från tidigare kapitel 
resulterar det i att teorin faller. Ytterligare påvisar testerna en statistisk signifikans, vilket 
erlägger ett starkare stöd till studien. Resultatet redovisade dessutom en avsevärd ökning av 
abnorm avkastning efter händelsedagen. Detta är möjligen en förklaring till att marknaden 
anser, att det föreligger en undervärdering av aktierna. Följaktligen innebär detta att 
undervärderade aktier är befintliga. Det bör emellertid noteras att den abnorma avkastningen 
avtar i viss omfattning efter den snabbgående ökningen.  
 
Vid det händelsefönstret som studerats reagerar marknaden sig i samband med insynsförvärvet 
offentliggörs. Detta kan uppfattas som att marknaden är relativt effektiv. Det är emellertid svårt 
att belysa hur marknadens effektivitet är på lång sikt. Detta varierar sig emellertid två till fyra 
dagar efter transaktionsdagen, vilket betonar att marknaden inte antas att vara tillräcklig effektiv 
som den bör vara. Beträffande förekommandet av undervärderade aktier, motstrider det även 
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den svaga formen (Fama, 1970). Personer i ledande ställnings anmälan om insynsförvärvet till 
Finansinspektionen samt den tiden de publicerar information, kan eventuellt vara förklaring till 
att den abnorma avkastningen varierar. Detta omfattar mellan en till tre dagar. Däremot 
redovisar Del Brio et al. (2002) och Finnerty (1976), att den starka formen av den effektiva 
marknadshypotesen faller av den anledningen att abnorm avkastning påträffades vid 
insynshandel. Fama (1970) har även redovisat i sin studie att den starka formen av den effektiva 
marknadshypotesen anses att vara alltför extremt. Vidare, innebär detta att i teorin anses det 
vara optimalt, dock fungerar inte det i praktiken. 
 
Fortsättningsvis skapas det tvivel kring den starka formen av effektiviteten, där marknaden skall 
reagera omedelbart på samtliga informationer inklusive insynsinformation. I samband med att 
en övervägande förändring sker approximativt två dagar efter insynsförvärvet bevisar detta att 
marknaden inte är stark effektiv. Detta kan observeras med hjälp av samtliga grafer i tidigare 
kapitel. Resultatet kan även jämföras med studie utförd av Betzer och Theissen (2009) där högre 
abnorm avkastning påvisas efter transaktionsdagen. Resultaten som erhölls från denna studie 
respektive Betzers och Theisseins (2009) ger ett mönster av att marknaden reagerar långsamt 
på insynsförvärv. Vidare ifrågasätter detta Famas (1970) effektiva marknadshypotes av den 
anledningen att informationen inte återspeglar omedelbart på aktiekurserna. Enligt Damodaran 
(2002) är det problematisk för priser att korrigera sig vid nya informationer. Han betonar att 
marknaden enbart kan bli effektiv genom att investerare upptäcker under- och övervärderade 
aktier. Dessutom antyder han att det är ibland nödvändigt för marknaden att vara ineffektiv för 
att sedan korrigeras. Detta innebär att marknaden på kort sikt antas att vara ineffektiv och 
möjligheter för arbitrage föreligger. Det är emellertid fullt möjligt att marknaden kan vara mer 
effektiv vid längre tidsperioder.  
 
Anledningen till att marknaden inte har reagerat kan möjligtvis vara till följd av att det uppstått 
en osäkerhet kring den nya informationen, det vill säga insynsförvärvet. Anpassningen till den 
nya informationen inträffar från en till fyra dagar efter. Detta kan vara i enlighet med att 
investerare har undervärderat informationen innan det drastiska händelseförloppet. Ytterligare 
en aspekt till att reaktioner inte har uppstått vid transaktionsdagen är att information om 
insynsförvärvet inte är tillgängliga för allmänheten förrän det publiceras av Finansinspektionen. 
Vidare antyder Gupta et al. (2014) att investerare inte kan vara fullkomlig tillgängliga vid 
börsen. De flesta är upptagna med arbeten eller sysselsättningar, vilket innebär att det är svårt 
för samtliga att motta information när den offentliggörs.  
 
5.5 Underliggande faktorer 
 
I samband med att abnorm avkastning vid insynshandel har påträffats mynnar detta ut till flera 
olika möjliga underliggande faktorer. 
 
Flockbeteende kan vara en anledning till att kursen påverkas markant efter händelsedagen. I 
samband med att allmänheten får tillgång till information om insynsförvärv suktas de oerfarna 
investerarna till irrationella beslut. Vidare kan oerfarna investerare anse att insynsförvärven 
karaktäriseras av undervärdering beträffande aktierna. 
 
Det kan visserligen handla om en positiv händelse kan komma att ske i snar framtid, vilket kan 
anses som en faktor vid mönstret (Firth et al., 2010). Hillier och Marshall (2002) har även 
påvisat att det förekommer ett mönster när personer i ledande ställning genomför insynsförvärv. 
Utifrån deras studier framkommer det att insynstransaktioner har en tendens att inträffa innan 
speciella händelser, vilket kan innebära att vid insynsförvärv, kan aktiekursen stiga. Sådana 
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händelser som inte har karaktär av insynsförvärv har emellertid inte beaktats vid denna studie. 
Vidare kan detta ha påverkat hur investerare värderar informationen av insynsförvärvet. Om 
insynsförvärven inträffar i samband med positiva händelser kan investerare uppfatta detta 
positivt. Däremot om insynsförvärven inträffar i samband med negativa händelser bör det 
nödvändigtvis inte innebära motsatta reaktioner.  
 
På grund av informationsasymmetrin som antas att existera på aktiemarknaden, påverkas 
investerare mer eller mindre. Med detta innebär att personer i ledande kan ha olika anledningar 
till att förvärva sin egen företags aktier. Det kan eventuellt handla om en ny position inom 
företaget eller nyanställd som kan förklara ett av anledningen till insynsförvärven. Om 
befattningen inte är av en högre rang som exempelvis VD eller styrelsemedlem kan detta 
möjligtvis inte ha kommunicerats ut till allmänheten. Detta resulterar i att investerare eventuell 
kan misstolka insynsförvärven.  
 
När flera individuella investerare väljer att imitera andra investerare utan någon särskild 
anledning som i detta fall, när aktiekursen börjar stiga, anses detta som ett irrationell beteende 
(Andersson, 2009; Nofsinger & Sias, 1999). Vidare triggas flockbeteende med hjälp av en 
samordningsmekanism som i detta avseende är en stigande aktiekurs (Devenow & Welch, 
1996). Genom detta uppstår det ett flockbeteende inom värdepappershandeln (Hirshleifer et al., 
1994). Detta driver ytterligare upp värdet på aktiekursen som eventuellt inte överensstämmer 
med dess fundamentala värde. Därmed resulterar det i att aktiekursen sjunker efter några dagar 
för att eventuellt stabilisera sig. Vidare skapas det större volatilitet i kursen, i samband med att 
det blir en alldeles för snabb ökning (Li et al., 2017).  
 
Med hjälp av signaleringshypotesen kan detta fenomen även förklaras. Som tidigare berörts 
fungerar insynsförvärvet utförd av personer i ledande ställning som en signal till allmänheten 
(Firth et al., 2010; Sawicki & Shrestha, 2008). Som resultat av detta uppstår det ett ovetande 
för allmänheten. Problemet härstammar sig även från informations asymmetrin som råder över 
den finansiella marknaden. Eftersom personer i ledande ställning innehar mer information än 
utomstående investerare skapas det klyftor mellan informationstillgången (Jaffe, 1974).  
 
Vidare innefattar marknadsplatsen First North enbart tillväxtföretag. Denna marknad avviker 
sig från Stockholmsbörsen, vilket innebär att det floreras illikvida företag i tillväxtmarknader. 
I samband med att det existerar illikvida bolag förekommer det mer asymmetrisk information 
mellan parter (Jeng et al., 2003). Detta är även förenligt med Bennett et al. (2003) forskning där 
det existerar större informationsklyftor i lågkapitaliserade företag. Erik Lidén antyder dessutom 
att storbankerna utför sämre kvalité av analys på mindre bolag, vilket medför att dessa bolagen 
blir mer intressanta att observera än stora bolag. Enligt honom föreligger däremot inte några 
stora skillnader mellan stora och mindre bolag beträffande insynshandeln.  
 
I samband att samtliga företag är börsnoterade på en reglerad marknadsplats har dessa 
skyldigheter att giva ut information som anses vara kurspåverkande. Detta resulterar i att 
informationsasymmetrin kan även ifrågasättas. Ytterligare behöver företagen förse samtliga 
aktieägare med nödvändiga informationer om dess angelägenheter och framsteg. Med detta 
innebär att information finns för samtliga investerare. Det ligger emellertid i att aktieägaren 
måste lägga ner tid för att inhämta informationen. Problemet kan förklaras med att investerare 
eventuellt inte har möjligheten att ta reda på all information. Utöver detta kan de vara upptagna 
med sina sysselsättningar eller arbeten (Gupta et al., 2014).  
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5.6 Egna tankar om analysen 
 
Sammanfattningsvis kan resultatet jämföras med flertal tidigare forskningar. Dessa tidigare 
forskningar har emellertid studerat marknader som är utanför Sverige. Vidare har många av 
studierna valt att undersöka både förvärvs- och avyttringstransaktioner, vilket kan ha givit en 
starkare uppfattning till insynshandel. Exempelvis huruvida dessa transaktioner avger ett 
mönster eller eventuellt skiljer sig från varandra. Denna studie har emellertid inte behandlat 
avyttringstransaktioner och enbart fokuserat på förvärv. Till följd av detta kan samband därmed 
inte dras mellan transaktionerna.  
 
Tidigare forskningar har däremot valt att forska djupare kring huruvida transaktionsstorlekar 
respektive befattningar på personer i ledande ställning avger något specifikt mönster. Detta har 
även behandlats under studien. Vidare antas detta att ha givit denna studie ett intressant 
perspektiv i samband med att djupare mönster har utkristalliserat sig. Dessa mönster påvisar att 
insynsförvärven influeras mer än bara av transaktioner. Därav beroende på vilken befattning 
personer i ledande ställningar innehar resulterar i större eller mindre abnorma avkastningar. 
Ytterligare återspeglar transaktionsstorleken ett mönster, vilket är intresseväckande i samband 
med att mindre förvärvstransaktioner medför större abnorma avkastningar. Vidare har studien 
emellertid påvisat någorlunda jämställande respektive avvikande resultat. Även om vissa 
resultat har avvikit mer eller mindre följer studien sammaledes som majoriteten av tidigare 
studier påvisat, att abnorma avkastningar är befintlig. Det bör även uppmärksammas, som 
tidigare berördes i avgränsningarna, att transaktionskostnader inte beaktats i studien. Om detta 
hade tagit i beaktning kan resultaten ha kunnat påvisa det motsatta. 
 
En aspekt värd att notera är att det är ytterst komplicerat att behandla huruvida investerare 
agerar rationellt eller irrationellt. Författarna anser att människan inte kan vara fullständig 
rationell, av den anledningen att det är omöjlig att behandla all information som existerar. Även 
om investerare kategoriseras som erfaren, är brist på tid en avgörande faktor till irrationalitet. 
Därav uppstår företeelser såsom flockbeteenden.  
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6. Diskussion 
 
 
I detta kapitel diskuteras studien i sin helhet. Därefter ges förslag till vidare forskning.  
 
 
Alla bolagen som studerades var utvalda från tillväxtmarknaden First North. Det hade varit mer 
givande att undersöka fler marknader och branscher som exempelvis Aktietorget eller Nordic 
Growth Market. Alla dessa tre marknader besitter endast tillväxtföretag, vilket hade varit en 
rättvis jämförelse. Vidare hade det varit intressant att jämföra dessa marknader med större 
marknad såsom OMX Stockholm Large Cap. Resultaten från dessa jämförelser hade givit 
studien mer omfattande analys respektive insikt om abnorm avkastning skiljer sig beroende på 
marknad. 
 
Något som kunde av bekvämlighetsskäl ha underlättat studien hade varit att använda sig av 
bättre verktyg som Millistream, Thomson Reuters Datastream, S&P Global. Dessa verktyg 
beaktas som pålitliga och innehar ekonomiska material som kunde varit till fördel för studien. 
Det hade bekostad mindre tid och troligtvis ökat reliabiliteten. Vidare hade studiens reliabilitet 
hade ökat vid fler förvärvstransaktioner.  
 
Eftersom studien enbart täcker två år (2015–2017) har företagets bolagsvärde inte beaktats i 
studien. Nyemissioner kan ha inträffat och ändrat på bolagsvärdet. Värdena som erhöll vid 
observation är från dagens bolagsvärde, vilket ansågs att inte vara reala. En sådan studie skulle 
kräva ett mycket större och omfattande studie för att kunna se till varje bolag värde vid det 
förvärvets tillfälle. En jämnföring av skillnaden på avkastningen utifrån bolagens storlek kunde 
ha varit intressantare och att se om det föreligger en korrelation. Utöver detta hade flera 
variabler som exempelvis P/E-tal eller omsättning kunnat beaktats. Vidare hade fler statistiska 
metoder som exempelvis multipel regression kunnat studera om det förekommer signifikanta 
samband mellan olika variabler och abnorm avkastning. Beträffande periodvalet kunde en 
längre observationsperiod resulterat i mer material. Detta hade givit CAAR mer trovärdighet 
till studien. 
 
Ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till är att vid händelser som sker under samma 
händelsefönster kan påverka kursen, vilket leder till att resultatet kan bli missvisande. Exempel 
som kan inverka på aktiekursen är vinstvarningar, bokslutsrapporter och makroekonomiska 
händelser.  
 
Studien skulle kunnat förbättrats genom att ha intervju i form av telefonintervju eller personlig 
intervju, där följdfrågor skulle vara möjliga att ställa. Flera intervjuer med personer i ledande 
ställningar inom företagen i studien hade även givit mer insikt.  
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Under studiens gång har ett flertal nya frågor dykt upp gällande ämnet som intresserat och varit 
intressant att undersöka i framtiden. 
 
Studien undersöker enbart hur personer i ledande ställning påverkas av händelseförloppet. 
Förslag till framtida studier skulle kunna vara att undersöka huruvida utomstående kan profitera 
vid abnorm avkastning av att imitera personer i ledande ställning. Huruvida det blir en gynnsam 
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effekt av detta eller inte. En annan aspekt som är en tänkbar framtid studie är att undersöka om 
personer i ledande ställning även kan profitera på insynsavyttring.  
 
En jämförelse inom insynshandeln mellan Sverige och andra länder hade även varit intressant. 
Detta är förstås om det finns möjlighet att inhämta offentliga material för dessa länder. 
 
Förutom detta finner författarna ett intresse i att undersöka ett efterfrågat och aktuellt ämne, 
nämligen kryptovalutor. Är det möjligt att göra insynliga förvärvsundersökningar likt denna 
studie eller inte. I dagsläget är det inte reglerat vilket gör det svårt att undersöka ett sådant 
moment. Skulle det bli reglerat vore det ytterst intressant att undersöka det. 
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7. Slutsats 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsatser att behandlas. Kapitlet sammanslår 
studiens resultat och analys. Vidare besvaras studiens frågeställningar. 
 
 
I denna studie undersöktes huruvida personer i ledande ställningar kan profitera på abnorm 
avkastning som tidigare studier har påvisat. Utifrån de framställda empiriska materialen och 
analys kan det konstateras att personer i ledande ställning kan profitera på abnorm avkastning. 
Studien har även observerat om insynsförvärv medför abnorma avkastningar perioden innan 
respektive perioden efter händelsedagen. Resultatet redovisade ett förekommande av statistisk 
signifikant abnorma avkastningar i samtliga perioder.  
 
Vidare påvisar studien på att mindre förvärvstransaktioner utgör störst abnorm avkastning och 
större förvärvstransaktioner minst avkastning. Författarna kan även utifrån resultatet bekräfta 
att detta är statistiskt signifikant. 
 
Studien redovisar även att den abnorma avkastningen är varierande, beroende på vilken 
befattning insynspersonerna har i företaget. Högsta avkastningen kunde uppnås av 
insynspersoner i övrig befattning och VD genererade något lägre abnorm avkastning. Vidare är 
det resultatet statistiskt signifikant.  
 
Beträffande underliggande faktorer är informationsasymmetrin, flockbeteende samt signaler 
påverkan till de abnorma avkastningarna. Det kan existera andra okända faktorer som studien 
inte har tagits upp, dock har studien bearbetat teorierna på resultaten på bästa möjliga sätt. 
  



 
 

 40 

Referenslista 
 
Tryckta källor 
 
Akerlof, G., Spence, M., & Stiglitz, J. (2001). Markets with Asymmetric information. Nobel 
Prize Committee.  
 
Ausubel, L. (1990). Insider Trading in a rational expectation economy, The American Economic 
Review, (Vol. 80, No. 5) 1022-1041 
 
Bennett, J, Sias, R., & Starks, L., (2003) Greener Pastures and the Impact of Dynamic 
Institutional Preferences. The Review of Financial Studies, (Vol. 16. No. 4) 1203-1238 
 
Betzer, A., & Theissen, E. (2009). Insider Trading and Corporate Governance: The Case of 
Germany. European Financial Management, (Vol. 15, No. 2) 402-429  
 
Bhattacherjee, A. (2012) Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. Florida: 
Second Edition   
 
Brown, S., & Warner, J., (1985). Using Daily Stock Return The Case of Event Studies. The 
Journal of Finance, (Vol. 14. No 1) 3-31. 
 
Brown, S., & Weinstein, M., (1983). A New Approach to Testing Asset Pricing Models: The 
Bilinear Paradigm. Journal of finance, (Vol. 38, No. 3) 711-743 
 
Byrne, A., & Brooks, M. (2008). Behavioral Finance: Theories and Evidence. The Research 
Foundation of CFA Institute Literature Review, (Vol. 3, No. 1) 1-26 
 
Campbell, J. Y., & Lo, A. W., MacKinlay, A. C. (1997). The Econometrics of Financial 
Markets. Princeton University Press. 
 
Damodaran. A. (1994) Damodaran on valuation: security analysis for investment and 
corporate finance. Study guide. New York: Wiley  
 
David, N., & Sutton, C. D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod (1). Lund: Studentlitteratur 
 
De ridder, A., & Råsbrandt, J. (2009). Effektiv kapitalförvaltning (2) Stockholm: Norstedts 
Juridik AB.  
 
Del Brio, E. B., Miguel, A., & Perote, J., (2002). An investigation of insider trading profits in 
the Spanish stock market. The Quarterly Review of Economics and Finance, (Vol. 42, No. 1) 
73-94 
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur  
 
Devenow, A., & Welch, I. (1996). Rational herding in financial economics. European 
Economic Review, (Vol. 40, No. 3-5) 603-615 
 



 
 

 41 

Dimson, E., & Marsh, P. (1999). Murphy's Law and Market Anomalies. Journal of Portfolio 
Management, (Vol. 25, No. 2) 53–69. 
 
Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda. 1st 
samhällsvetenskapligorsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Driscoll, T. E., (1956). Some Aspects of Corporate Insider Stock Holdings and Trading under 
Section 16b of Securities and Exchange Act of 1934. M.B.A. thesis, University of Pennsylvania. 
 
Dyckman, T., Philbrick, D., & Stephan, J. (1984) A Comparison of Event Study Methodologies: 
A Simulation Approach. Journal of Accounting Research, (Vol. 22) 1–33 
 
Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. (Upplaga 3:2). Lund: Studentlitteratur 
 
Etebari A., Tourani-Rad, A., & Gilbert, A., (2004) Disclosure regulation and the profitability 
of insider trading: Evidence from New Zealand. Pacific-Basin Finance Journal, (Vol. 12, No. 
5) 479-502 
 
Fama, E. (1970) Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal 
of Finance, (Vol. 25, No. 2) 384-417 
 
Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C., & Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new 
information. International Economic Review, (Vol. 10, No. 1). 1-21 
 
Finnerty, E. (1976). Insiders and Market Efficiency. The Journal of Finance, (Vol. 31, No. 4). 
1141-1148  
 
Gebka, B., Korczak, A., Korczak, P., & Traczykowski, J., (2017). Profitability of insider trading 
in Europe: A performance evaluation approach. Journal of Empirical Finance, (Vol. 44) 66-
90.  
 
Gupta, E., Bedi, P., & Lakra, P., (2014) Efficient Market Hypothesis VS Behavioural Finance. 
IOSR Journal of Business and Management, (Vol. 16, No. 4) 55-60 
 
Henderson, G. V. (1990). Problems and Solutions in Conducting Event Studies. The Journal of 
Risk and Insurance, (Vol. 57, No. 2) pp. 282-306. 
 
Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., & Titman, S. (1994) Security Analysis and Trading 
Patterns When Some Investors Receive Information Before Others. The Journal of Finance, 
(Vol 49. No. 5) 1665-1698 
 
Ikenberry, D., Lakonishok, J., & Vermaelen, T. (1995). Market underreaction to open market 
share repurchases. Journal of Financial Economics, (Vol. 39, No. 2-3) 181-208 
 
Jaffe, J., (1974). Special Information and Insider Trading. The Journal of Business (Vol. 47, 
No. 3) 410-428 
 
Jeng, L. A., Zeckhauser, R. J., & Metrick, A. (2003) Estimating the Returns to Insider Trading: 
A Performance-Evaluation Perspective. The Review of Economics and Statistics, (Vol. 85, No. 
2) 453-471 



 
 

 42 

 
Körner, S., Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Leland, H. (1992). Insider trading: should it be prohibited?. Journal of Political Economy, (Vol. 
100, No. 4) 858-887 
 
Levy, H., & Lazarovich-Porat , E., (1995). Signaling theory and risk perception: An 
experimental study. Journal of Economics and Business, (Vol. 47, No 1) 39-56 
 
Li, W., Rhee, G., & Wang, S. S., (2017). Differences in herding: Individual vs. institutional 
investors. Pacific-Basin Finance Journal, (Vol. 45) 174-185 
 
Lorie, J. H., & Niederhoffer, V., (1968). Predictive and Statistical Properties of Insider Trading. 
Journal of Law and Economics, (Vol. 11, No 1) 35-53 
 
MacKinlay, A. (1997) Event studies in finance and economics, Journal of Economic Literature, 
(Vol. 35, No. 1) 13-19 
 
Malkiel, B. G. (2003) The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic 
Perspectives, (Vol. 17, No.1) 59–82 
 
Manne, H. (1985), Insider Trading and Property Rights in New Information, Cato Journal, 
(Vol. 4, No. 3) 933-957 
 
Manove, M. (1989). The harm from insider trading and informed speculation. The Quarterly 
Journal of Economics, (Vol. 104, No. 4) 823- 845 
 
McWilliams, A., & Siegel, D., (1997) Event Studies in Management Research: Theoretical and 
Empirical Issues, The Academy of Management Journal, (Vol. 40, No. 3) 626-657 
 
Nofsinger, J. R., & Sias, R. W., (1999). Herding and Feedback Trading by Institutional and 
Individual Investors. The Journal of Finance, (Vol 54, No. 6) 2263-1195 
 
Oehler, A., Pukthuanthong, K., Walker, T. J., & Wendt, S. (2016). Insider Stock Trading and 
the Bond Market. The Journal of Fixed Income, (Vol. 25, No. 3) 74-91 
 
Peterson P. (1989). Event Studies: A review of Issues and Methodology. Quarterly Journal of 
Business and Economics, (Vol. 28, No. 3) 36-66  
 
Rex, M. (2017). EBH anhåller Cloettachefer. Dagens industri.  
 
Rogoff, D. (1964). The Forecasting Properties of Insiders Transactions. Journal of Finance, 
(Vol 19, No 4) 697-698 
 
Ross, S. A. (1976). The arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 
(Vol. 13), 341-360. 
 
Sandeberg, C. A., (2002). Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation. Uppsala: 
Iustus Förlag AB. 



 
 

 43 

 
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). 	Research Methods for Business Students Fifth 
edition. Pearson Education Limited. 
 
Shleifer, A., & Summers, H. L., (1990). The Noise Trader Approach to Finance, Journal of 
Economic Perspectives, (Vol. 4, No. 2) 19-33 
 
Seyhun, H. (1986). Insiders' profits, costs of trading, and market efficiency, Journal of 
Financial Economics, (Vol. 16, No. 2) 189-212 
 
Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions 
of Risk. The Journal of Finance, (Vol. 19, No. 3) 425-442  
 
Sias, R. (2004). Institutional herding. The Review of Financial Studies, (Vol. 17, No. 1) 165-
206 
 
Thurén, T. (2013). Källkritik (nya upplagan). Stockholm: Liber 
 
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare (2a upplaga). Stockholm: Liber 
 
Vinell, L., & De ridder, A. (1990). Aktiers avkastning och risk. Fritzes Förlag AB.  
 
Wang, K. T., & Wang, W. W., (2017). Competition in stock market with asymmetric 
information. Economic Modelling, (Vol. 61) 40-49 
 
Wells, W.H. (2004). A beginner’s guide to event studies. Journal of Insurance Regulation, 
(Vol. 22, No. 4) 61–70. 
 
Wilgus, H. (1921). Purchase of Shares of Corporation by a Director from a Shareholder. 
Michigan Law Review, (Vol. 19, No. 7) 698-717 
 
Wu, H. K. (1963). Corporate Insider Trading Profitability and Stock Price Movement. 
University of Pennsylvania.  
 
Yin, R. (1994). Case Study Research Design and Methods Second Edition. Sage Publications 
 
Elektroniska källor 
 
Ekobrottsmyndigheten. (2017) Fällande dom gällande grova insiderbrott Fingerprint Cards. 
(Hämtad 2017-09-25) 
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2017/7/fallande-dom-gallande-grova-
insiderbrott-fingerprint-cards/ 
 
Finansinspektionen (2016). Nya regler för rapportering av insynshandel och loggbok. 
(Hämtad 2017-10-01) 
http://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2016/nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-
loggbok/ 
 
Finansinspektionen (2016) Årsredovisning 2016. (Hämtad 2017-10-01) 
http://www.fi.se/contentassets/dbba1799617349958abd31d1b5804cba/ar2016.pdf 



 
 

 44 

 
Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (SFS 2016:1307) (Hämtad 
2017-09-26) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
20161307-om-straff-for-marknadsmissbruk-pa_sfs-2016-1307 
 
Yttergren, I. (2017). Fängelse för två i Fingerprint-mål. Dagens Nyheter (Hämtad 2017-09-
25) https://www.dn.se/ekonomi/fangelse-for-tva-i-fingerprint-mal/ 
  



 
 

 45 

Appendix 
 
Resultat 

 



 
 

 46 

 

 
 
 



 
 

 47 

 

 
 
 



 
 

 48 

 

 
 



 
 

 49 

T-test 
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Intervjufrågor 
  
Er verksamhet fokuserar på insynspersonernas transaktioner. Anser ni att dessa personer har 
möjlighet till att tjäna på avkastningar vid köp av egna bolagets aktier? Utveckla gärna. 
  
Anser du att det råder informationsasymmetri? Att insynspersoner besitter mer information än 
utomstående?  
  
Finns det något värde i informationen beroende på storleken av insynspersonernas 
transaktioner? Att större eller mindre transaktioner leder till olika avkastningar? 
  
Finns det något värde i information beroende på vilken befattning insynspersonerna har? Att 
högre eller lägre positioner leder till olika avkastningar? 
  
Anser du att det finns någon skillnad mellan stora företag (OMX Large Cap) och 
tillväxtföretag (First North) gällande insynshandel? 
 


