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Sammanfattning 
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Författare: Daniel Pålsson & Rikard Gainza 

 

Handledare: Ogi Chun 

 

Bakgrund: Insiderhandel kan både vara en laglig och olaglig finansiell akt. Denna studie grundar sig på 

individers beslutsfattande gällande insiderhandel. Insiderhandel är olagligt när någon använder sig av 

icke offentlig information. Denna information används för att få en orättvis position på marknaden då en 

individ har kännedom om en framtida händelse som kommer att påverka aktiekursen. Tidigare fall och 

studier pekar på att beroende på hur insiderinformationen blir presenterad för individen har en stor 

påverkan på hur pass benägen individen är att utföra insiderhandel. Denna information delas upp i två 

kategorier, tipsad information och direkt kunskap. 

 

Syfte: Studiens syfte är att öka förståelse till vad som gör individer benägna att utföra insiderhandel.  

 

Metod: Studien använder sig av enkäter för att samla in data som sedan analyseras genom statistiska 

metoder för att finna korrelationer, sannolikhet och skillnader.  

 

Resultat: Individer är mer benägna att utföra insiderhandel via tips jämfört med direkt kunskap. 

Gruppen studenter var generellt mer riskbenägen att utföra insiderhandel jämfört med gruppen revisorer. 

Det fanns en korrelation mellan att utföra insiderhandel och skuldkänslor samt hur cynisk en individ är. 

Revisorer var mer benägna att utföra insiderhandel för att täcka en förlust jämfört med att göra vinst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Title: Variables that are the underlying factors to insider trading - A quantitative study using 

accountants and students 

 

Level: Bachelor of Economics in Business and Finance 

 

Authors: Daniel Pålsson & Rikard Gainza 

 

Supervisor: Ogi Chun 

 

Background: Insider trading can both be a legal and an illegal act. This study is based on the 

individuals decision-making when it comes to insider trading. Insider trading is illegal the moment an 

individual decides to use non-public information for its own gain. This information is used to achieve an 

unfair position on the market, because and individual is aware of a future event that will affect the stock 

price. Earlier cases and studies indicate that depending on how the insider information is presented to 

the individual, it has a great influence on how badly the individual is to commit an insider trade. This 

information is divided into two categories, tipping and direct knowledge. 

 

Purpose: The purpose of this study is to create an understanding to what may cause insider trading.  

 

Method: The study used questionnaire to get the data to answer its questions. The data was used to see 

if there are correlations, probabilities and differences.  

 

Results: The results show that individuals are more inclined to do insider trading through tipping 

compared to direct knowledge. Students were generally more willing to do insider trading in comparison 

to accountants. There was a correlation between guilt and cynism against probability of insider trading. 

Accountants were more willing to do insider trading to save their assets in comparison to gain new 

assets through the stock market. 
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1. Inledning 
”I detta kapitel kommer insiderhandel som begrepp förklaras och de problem som medförs 

vid användningen utav det tas upp som sedan knyts samman till de frågeställningar som 

undersöks.” 

 

1.1 Bakgrund  
Insiderhandel kan både vara en laglig men en olaglig finansiell akt inom företagsekonomin. 

När icke offentlig information används är insiderhandel olagligt, men det finns även fall där 

det är lagligt att utföra insiderhandel. Dessa fall leder mestadels till att personer i ledande 

ställning blir tvungna att rapportera in till Finansinspektionen vid handel av egna aktier. 

Personer i ledande ställning kan till exempel vara styrelseledamöter och verkställande 

direktörer. Även deras närstående kan bli rapporteringsskyldiga (Finansinspektionen, 2016; 

SEC, 2013).  

Annars är det illegalt att utföra insiderhandel när kurspåverkande, icke offentlig och 

företagsspecifik information används som en fördel för ens eget privata bruk, eller genom att 

tipsa någon annan att handla på värdepappersmarknaden (SFS 2016:1307). 
 

Den empiriska forskningen är knapp kring insiderhandeln och dess lagar, speciellt i ett 

jämförande sammanhang. Men artikeln skriven av Beny (2005) försöker vidga detta område 

och kommer fram till att länder med mer hindrande lagar om insiderhandel ger ett mer diffust 

aktieägande, mer precisa aktiepriser samt en rörligare aktiemarknad. Alltså, ger utsatta lagar 

kring insiderhandel en bättre utveckling för aktiemarknaden (Beny, 2005).  

Bris (2005) visar att illegaliseringen av insiderhandel leder till större vinster för denna form 

även om det minskar på antalet insiderhandel. Leland (1992) kom fram till att insiderhandel 

kunde ha positiva effekter i egenskap av att aktiepriset ökade i genomsnitt samt att ägare och 

andra förvaltare av bolag kommer att belönas. Detta talar för att insiderhandel kan vara positiv 

i vissa sammanhang. Men Leland (1992) fann även negativa effekter där utomstående 

investerare blir påverkade negativt och att välfärden i ekonomier kan påverkas beroende på 

den ekonomiska miljön (Leland, 1992). 

Insiderhandel har ansetts i många fall vara en form av fusk som ger en orättvis fördel 

gentemot andra investerare och att det kan orsaka instabilitet för ekonomier. Detta har lett till 

att insiderhandel varit olaglig sedan en lång tid tillbaka (Bris, 2005). 
 

Insiderhandel utförs främst vid förvärv och avyttringar av värdepapper (Finansinspektionen, 

2016). Intresset inom värdepappersmarknaden ökar i Sverige och nästan 1 av 5 personer äger 

aktier i Sverige vilket ger cirka 1.8 miljoner unika aktieägare. Av dessa ägare är 1,1 miljoner 

män och 700 000 kvinnor. Mellan åren 2000 till 2014 minskade aktieägandet, men har sedan 

dess ökat. Utvecklingen beror främst på nya digitala lösningar som underlättat aktieköp och 

att börsen haft en positiv utveckling (Modin, 2018). 
 

Det finns flera fall där insiderhandel har orsakat skada. Till exempel i ett fall som SVT 

rapporterade 2014, där två bröder och den enes sambo utnyttjade insiderinformation för att 

göra en vinstaffär på aktier. Den ena brodern hade direkt kunskap i form av att han hade 

tillgång till aktiekurspåverkande insiderinformation på grund av hans ställning på det 

teknikföretaget han arbetade på. Han tipsade även sin broder och hans sambo att köpa aktier i 

teknikföretaget då han med stor sannolikhet visste om att aktiepriset skulle dubbleras och de 

sålde sedan av aktien 10 dagar senare med en vinst på 68 000 kronor (Söderman, 2014). Här 
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är ett fall där både direkt-/ och tipsad insiderinformation används. Vilken av dessa två 

förhållanden gör individer mest benägna att sannolikt genomföra insiderhandel och vilken typ 

av insiderinformation som har störst chans att avslöja en som utför insiderhandel är något 

denna studie kommer att undersöka.  
 

Marknadsmissbruksförordningen uttrycker att personer som yrkesmässigt genomför 

transaktioner är skyldiga att rapportera till Finansinspektionen om de vet om att transaktioner 

gällande marknadsmanipulation, insiderhandel eller illegalt röjande av insiderinformation 

förekommer (Finansinspektionen, 2018).  

Ett genomförande av marknadsmanipulation menas att en individ blir dömd för att ha gett 

vilseledande signaler gällande finansiella instrument såsom tillgång, efterfrågan, pris eller 

manipulerar beräkningen av referensvärden. Med insiderhandel avses olaga användning eller 

spridning av insiderinformation för att förvärva eller avyttra finansiella instrument på 

värdepappersmarknaden. Olagligt röjande av insiderinformation är när insiderinformation 

döljs för utomstående, för att på ett fördelaktigt vis, använda den informationen till ens fördel 

(SFS 2016:1307).  
 

 
Diagram 1A: Anmälningar till Finansinspektionen gällande insiderhandel och marknadsmanipulation. 1998-

2017 (Finansinspektionen, 2018). 
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Diagram 1B: Anmälningar till Finansinspektionen gällande insiderhandel kombinerat med 

marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation. 2006-2017 (Finansinspektionen, 2018). 

Den nya lagen om marknadsmissbruk vid handel av finansiella instrument trädde i kraft den 1 

juli 2005. Den ersatte tidigare lagstiftningen på området. I ovanstående diagram 1A, så syns 

det att i samband med den nya lagstiftningen 2005 har en ökning av anmälningar till 

Finansinspektionen gällande insiderhandel och marknadsmanipulation ökat successivt varje år 

och till en väldigt stor grad. 2016 skedde ytterligare skärpningar av lagen vilket ledde till ännu 

fler anmälningar av insiderhandel. Detta syns då ökningen från 2016 till 2017 varit stor. År 

2018 har 77 anmälningar till Finansinspektionen gällande insiderhandel gjorts per den 31 

mars. Om det sker i samma takt året ut under de nästkommande tre kvartalen så kommer 

siffran att landa på 308 anmälningar. Detta skulle innebära en minskning från 2017 där det var 

368 anmälningar (Finansinspektionen, 2016). 
 

Individers beslutsfattande är det som avgör ifall de väljer att utföra insiderhandel (Beams & 

Chatraphorn, 2016). Därför väljer författarna för denna uppsats att undersöka faktorer som 

kan påverka individers beslutsfattande för att skapa en större förståelse kring varför folk är 

benägna att utföra insiderhandel. Då tidigare i detta avsnitt har både positiva samt negativa 

aspekter gällande insiderhandel tagits upp, är en undersökning av detta slag ett bra 

tillvägagångssätt för uppsatsen.  

1.2 Problemformulering  
Denna studies undersökning kommer främst att fokusera på det som är olagligt inom 

insiderhandel och försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar en individ att utföra 

insiderhandel. Vilka faktorer det är och hur stor innebörd dessa faktorer har för individens 

beslutsfattande gällande utförandet av insiderhandel diskuteras längre ned i detta avsnitt. 

Insiderhandel har trots allt en påverkan på marknaden (Leland, 1992).  

För att en marknad ska fungera utan störningar måste det råda balans inom 

informationsområdet. Asymmetrisk information är när vissa parter har mer information än 
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andra, vilket inte får förekomma. Därav för att få ett anständigt pris behöver alla aktörer ha 

tillgång till samma information (Fama, 1970). 

Insiderinformation, kan delas upp i två olika segment, tipsad- och direktinformation. Tipsad 

information är när en person får reda på insiderinformation, oftast av en annan individ, om ett 

bolag som troligen kommer att påverka deras aktiekurs innan allmänheten vet om det. Direkt 

information är när individen själv sitter inne på icke-allmän information om ett bolag som kan 

påverka dess aktiekurs. Genom att dessa individer har tillgång till denna icke-publika 

information kan de få ett övertag där de både kan förhindra förluster men även tjäna en 

abnormal avkastning. Detta leder till en orättvis aktiemarknad där vissa har lättare att lyckas 

på värdepappersmarknaden än andra, vilket är ett problem som behöver åtgärdas (Beams & 

Chatraphorn, 2016). 
 

Det är både etiskt och moraliskt fel att utföra insiderhandel trots att påverkan inte är stor på 

andra individer. (Kaplan, Samuels & Thorne, 2009). Men i vissa fall är insiderhandel ett 

problem. Exempelvis om en VD skulle sitta inne på insiderinformation om att bolaget 

kommer gå dåligt den närmsta tiden, och säljer av sina aktier i bolaget och därmed ”lurar” 

andra att köpa dessa övervärderade aktier då de inte har tillgång till samma information. Detta 

är ett problem då dessa personer har tillgång till fördelar som använts på ett orättvist sätt 

enligt finansinspektionen (Finansinspektionen, 2016).  

Men när det handlar om att pengar, förlust som vinst speciellt när det finns en känsla av rädsla 

att förlora någonting som en förlust aktieaffär, finns det bevis på att det mänskliga agerandet 

ändras och en form av girighet träder fram (Dagens nyheter, 2016).  

Detta kan bland annat ses i två historiska bedrägeriskandaler som genomförts av Raj 

Rajaratnam och Gary Foster. Raj Rajaratnam arbetade på Galleon Group, medan Gary Foster 

arbetade på Citigroup. Raj Rajaratnam lyckades förskingra miljontals dollar genom 

användning av insiderinformation och menade att handlingarna var berättigade genom olika 

motiveringar som ‘’no one cares and nobody will get hurt’’ och att han ansåg sig själv som 

‘’king of kings’’. Medan i Gary Fosters fall så uppgav han falska bokföringsuppgifter för sin 

egen nyttjan (Khdir, 2016). 
 

Bevisbördan gällande insiderhandel är ett underliggande problem då det i många fall är svårt 

att bevisa att människor har handlat aktier till sin egen fördel med hjälp av insiderinformation 

(Eads, 1991). I Sverige är det fel att utföra insiderhandel då det bryter mot de utsatta lagarna 

på värdepappersmarknaden (SFS 2016:1307). Men om nu en oskyldig individ skulle hamna i 

samma sits som dessa insiders hur hade de själva agerat utifrån de utsatta förhållandena? 

Agerar dessa individer fortfarande enligt lag eller blir de mer egoistiska och giriga? För att 

råda bot på detta problem är det viktigt att förstå människors agerande och tankar kring 

området och därav är en undersökning hos den allmänna individen nyttig för att finna en 

lösning. För att göra detta undersöker denna studie ett antal faktorer som visat sig ha en 

påverkan att utföra insiderhandel enligt tidigare studier. 
 

Denna studie undersöker faktorerna om tipsad information kontra direkt kunskap har en 

påverkan på individers riskbenägenhet att utföra insiderhandel samt individens uppskattning 

gällande sannolikheten av att åka fast för handlingen likt studien gjord av Beams & 

Chatraphorn (2016). Blir alltså individer mer benägna att utföra insiderhandel beroende på 

vart de får tag på informationen? Upplever de en större sannolikhet att åka fast beroende på 

vart information kommer ifrån? 
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Andra faktorer som visat sig ha påverkan enligt tidigare studier är huruvida det handlar om att 

täcka en förlust jämfört med att göra vinst. Alltså att individer i tidigare studier har varit mer 

benägna att utföra insiderhandel för att täcka upp en förlust jämfört med att göra vinster 

(Beams & Chatraphorn 2016). Studien ämnar därför för att undersöka om detta stämmer.  
 

Tidigare studier har även undersökt fler faktorer som gett signifikanta resultat. Detta gäller för 

cynism och skuldkänslor som hos Beams et al (2003). Studien avser därför att undersöka om 

detta än idag kan stämma. Är individer mer riskbenägna att utföra insiderhandel om de är 

cyniska, det vill säga om de anser att de flesta individer skulle utföra samma sak. Studien 

undersöker även om individers skuldkänslor påverkar riskbenägenheten att utföra 

insiderhandel?  
 

Studier av denna art är bristfälliga i Sverige. Det är därför intressant att undersöka om dessa 

faktorer har samma påverkan som de visade sig ha i USA likt studierna av (Beams et al, 2003; 

Beams & Chatraphorn, 2016). Sverige är också en ekonomi som ligger i framkant precis som 

USA vilket kan vara en anledning till att svaren i de båda länderna kan bli liknande (SCB, 

2018).  
 

Tidigare studier har valt att utföra experiment för att undvika att andra variabler ska komma 

att påverka resultatet, som exempel brist på kunskap eller missförstånd (Terpstra, Reyes & 

Bokor, 1991; Beams et al, 2003; Beams & Chatraphorn, 2016).  

Denna studie kommer istället att fokusera på enkäter för att se om det verkligen är en 

nödvändighet med att isolera ut andra påverkande faktorer för att genomföra undersökningen. 

Utöver det kan en större målgrupp tillfrågas, det är effektivare och smidigare och 

respondenternas tid att besvara enkäten är betydligt kortare. Det kan även sänka eventuella 

kostnader som att det inte behövs någon form av utbetalning för att respondenterna vill 

besvara enkäten då frågorna utförs elektroniskt (Denscombe, 2016). 
 

För att undersöka individens beslutsfattande inom insiderhandel valdes den ena 

undersökningsgruppen till revisorer som bör vara mer kunniga inom området insiderhandel 

och därmed ha en god förståelse vid utförandet av en sådan handling. Detta grundar sig på att 

revisorer granskar företag där de får en viss insyn om olika företag. Till exempel kan en 

revisor som arbetar med ett börsnoterat bolag få information via sitt uppdrag som ännu inte är 

offentlig. Revisorer kan alltså hamna i situationer som leder till en möjlighet att utföra 

insiderhandel. Därför är denna målgrupp intressant att undersöka för att få en bra inblick på 

individens beslutsfattande (Revisorsinspektionen, u.å).  

För att bredda synen på individens beslutsfattande undersöks även studenter för att få till ett 

makroperspektiv där två grupper jämförs. Studenter är intressanta för att de inte bara i nuet 

utan även i framtiden kan hamna i roller som ger de tillgång till insiderinformation. De är 

också yngre i genomsnitt än vad revisorer är då de är i steget innan arbetslivet, nämligen 

lärandeprocessen och har förmodligen inte hamnat i allt för många om ens någon situation 

rörande insiderhandel. Därför är det intressant att använda studenter som en jämförelse för att 

se om deras agerande är annorlunda. Andra studier har också undersökt studenter (Terpstra, 

Reyes & Bokor, 1991; Beams et al, 2003; Beams & Chatraphorn, 2016). Skiljer tankegången 

och agerandet mellan studenter och revisorer åt gällande detta, och vad beror det på, kommer 

också att undersökas.  
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1.3 Frågeställning 
 

Denna studie har sex frågeställningar för undersökningen.  

 Är individer mer benägna att utföra insiderhandel om insiderinformation 

kommer via tips jämfört med direkt kunskap? 

 Vad är risken för att individer utför insiderhandel och vad tror de är 

sannolikheten för att åka fast för ett sånt brott? 

 Påverkar individers skuldkänslor och cynism utfallet att utföra insiderhandel? 

 Är individer mer villiga att utföra insiderhandel för att täcka en förlust jämfört 

med att göra vinst? 

 Är individer benägna att utföra insiderhandel och vad skulle ett utförande av 

insiderhandel påverka? 

 Vad är skillnaden mellan studenter och revisorer gällande ovanstående 

frågeställningar? 

 

 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka olika variabler och dess betydelse gällande studenters och 

revisorers beslutsfattande vid insiderhandel och hur de korrelerar med varandra.  
 

1.5 Avgränsningar 
Begränsningen av denna studie görs till studenter och revisorer i Stockholmsområdet. Detta 

då aktier inte är avgränsat till en specifik målgrupp utan vem som helst kan köpa och sälja 

aktier. Därav för att få en bredare förståelse är avgränsningen satt till studenter och revisorer 

för att upptäcka eventuella skillnader i deras beteende gällande användning av 

insiderinformation. Den typ av insiderhandel som kommer att undersökas i denna studie är 

insiderhandel rådande aktier.  
 

1.6 Disposition 
 

1. Inledning: Här diskuterar författarna bakgrundsinformation och problem kring ämnet, 

syftet och forskningsfrågorna 

2. Teori Detta kapitel innefattar den teorin som studien använt sig av.  

3. Metod Detta avsnitt förklarar hur författarna gick tillväga för att genomföra studien.  

4. Resultat Här redovisas det resultat som studien kom fram till utifrån hypoteserna.  

5. Analys Här analyseras resultaten och teorin som studien är uppbyggd på.  

6. Slutsats Detta kapitel besvarar de frågeställningarna som studien är ämnad till att 

undersöka. 

7. Diskussion I detta avsnitt diskuterar författarna fördelar och nackdelar med studien 

och vad som kan göras bättre i eventuella framtida studier. 
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2. Teoretisk referensram 

”Detta kapitel innefattar de teorier och tidigare forskning som studien är uppbyggd på.” 

 

2.1 Teorier 
 

2.1.1 Tips VS Direkt kunskap 
Information kan bli tillgänglig på olika sätt för individer. Exempelvis genom att en individ har 

direkt kunskap om informationen tack vare sitt yrke. Ett annat exempel vore att en individ får 

information via tips, alltså från en annan part som har direkt kunskap.  

Det kan skilja sig hur en individ agerar och fattar beslut utifrån denna situation jämfört med 

om informationen skulle ha varit tillgänglig direkt. Detta för att individen kan uppleva det 

som att det kan bli svårare att spåra informationen och därmed att det blir lättare att komma 

undan från att åka fast (Beams & Chatraphorn, 2016).  
 

Människan är inte fullständigt rationell och agerar baserat på deras egna uppfattning av 

motivation och avskräckning. Därför går det inte att tro att individer agerar utifrån den riktiga 

sannolikheten att åka fast för ett brott. I stället blir det personens upplevelse som avgör detta. 

Det vill säga att individer själva agerar på vad de tror är sannolikheten att åka fast, för vad de 

ska uppnå och vilket straff som riskeras. Som exempel om en individ tror sig att det inte finns 

någon sannolikhet att åka dit för ett brott då påverkar inte brottets påföljder individen i dess 

egen utsago. Alltså om individen tror att sannolikheten för att utföra ett brott är lågt så ökar 

sannolikheten samtidigt för samma individ att utföra brottet (Grasmick & Green, 1980). 
 

För att hitta individerna som utför insiderhandel måste bevisen gå att leda tillbaka till dem. 

Om det upplevs svårare att spåra till rätt gärningsman bör det även anses att sannolikheten för 

att åka fast minskar. I många fall av insiderhandel är det mycket information som läcks ut 

eller tipsas till folk som inte är kopplade direkt till företaget vars aktier det handlar om. I och 

med att tips är svåra att spåra leder det till att individer bör bli mer benägna att utföra 

insiderhandel om de har fått ett tips. Tvärtom gäller för direkt kunskap där en individ är direkt 

involverad med ett företag. Individer bör i detta fall bli mindre benägna i jämförelse att utföra 

insiderhandel (Ahern, 2017; Beams & Chatraphorn, 2016).  
 

Därmed följer första hypotesen: Den uppskattade sannolikheten av att åka fast för 

insiderhandel kommer att minska när information är från ett tips jämfört med direkt kunskap. 
 

Tips kan tolkas på olika sätt vad gäller etik. För vissa kulturer är tips “fair game” medan andra 

anser att det fortfarande är tabu. Denna konflikt om vad som är etiskt korrekt gäller också 

insiderhandel (Statman, 2009).  

Det finns även forskning som visar på att folk antyder att insiderhandel är rättvist även med 

direkt kunskap för att de som hanterar företag ska kunna belönas (Beams & Chatraphorn, 

2016). Som exempel togs fallet gällande Raj Rajaratnam upp som skulle kunna klassas in som 

en individ som tycker att insiderhandel är rättvist (Ahern, 2017; Khdir, 2016). 
 

Men då insiderhandel fortfarande kan vara olagligt kommer studien anta att individer 

påverkas mer av uppfattningen för att åka fast för insiderhandel snarare än att det ska finnas 
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en rättvisa för att utföra handlingen. Om de anser att sannolikheten är låg för att bli påkomna 

för handlingen bör de bli mer benägna att utföra dådet. Alltså antas det att individer kommer 

att vara mer benägna att utföra insiderhandel om de får informationen via tips snarare än 

direkt kunskap. 
 

Därmed följer andra hypotesen: Individer som får insiderinformation via tips är mer 

benägna att utföra insiderhandel än de som får information via direkt kunskap.  
 

2.1.2 Prospect Theory 
Prospect Theory används för att se hur individer avgör vilket val som de anser är till mest 

nytta för dem beroende på vad som kan förloras samt vinnas. Alltså menar teorin att individer 

värderar om ett val är värt att genomföra vilket till exempel kan handla om ett köp. Vid köp 

av resa ingår en förlust i form av pengar, men en vinst i form av att få resa. För denna teori 

värderas förluster högre jämfört med vinster. Detta har att göra med att människor inte är helt 

rationella. Människor värderar nämligen förluster och vinster annorlunda trots att det kan 

handla om exakt samma ekonomiska utfall (Kahneman & Tversky, 1979). 
 

Två fall som ger exakt samma ekonomiska utfall: 

Fall 1 
Du har 2 000 kr och måste välja ett av nedanstående alternativ: 

Val 1: Du har 50 % sannolikhet att vinna ytterligare 2 000 kr, men en 50 % sannolikhet att 

inte vinna något. Bästa utfall kan leda till 4 000 kr totalt. 

Val 2: Du har 100 % sannolikhet att vinna ytterligare 1 000 kr. Utfallet leder till 3 000 kr. 
 

Fall 2 
Du har 4 000 kr och måste välja ett av nedanstående alternativ: 

Val 1: Du har 50 % sannolikhet att förlora 2 000 kr, men en 50 % sannolikhet att inte förlora 

något. Bästa utfall kan leda till 4 000 kr totalt. 

Val 2: Du har 100 % sannolikhet att förlora 1 000 kr. Utfallet leder till 3 000 kr. 
 

Enligt ovanstående exempel så leder Val 1 i båda fallen till samma mängd pengar och 

detsamma gäller för Val 2 i båda fallen. Logiskt sett borde en individ som är villig att välja 

Val 1 över Val 2 i Fall 1 även välja Val 1 över Val 2 för Fall 2. Prospect Theory visar att det 

inte är fallet. Individer riskerar hellre för vinster än förluster då den senare har en större 

påverkan trots att båda alternativen kan leda till exakt samma resultat. Alltså är Val 1 

intressant i Fall 1, men i Fall 2 är Val 2 det mer intressanta enligt Prospect Theory. 

(Kahneman & Tversky, 1979).  

Baserat på detta förväntas det att folk är mer benägna att utföra insiderhandel ju större 

förluster det handlar om.  
 

Därmed följer den tredje hypotesen: Ju större förluster det handlar, desto mer benägen blir 

individer att utföra insiderhandel för att undvika dessa. 
 

Precis som det påpekats tidigare så påverkar förluster individer mer snarare än vinster. Därför 

går det att tro att folk kommer vara mer benägna att utföra insiderhandel för att rädda sin 

förmögenhet snarare än att uppnå mer inkomster.  
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Därmed följer den fjärde hypotesen: Individer är mer benägna att använda sig av 

insiderinformation för att undvika förluster på aktier som de äger än att köpa aktier för att 

uppnå vinster till samma värde.  
 

2.1.3 Cynism och skuldkänslor 
Andra faktorer som kan påverka insiderhandel är huruvida individer cyniska eller inte samt 

om de skulle lida av skuldkänslor för att utföra insiderhandel. Beams et al (2003) fann i den 

studien en signifikant korrelation mellan att utföra insiderhandel och att inte göra det på 

cynism, skuldkänslor samt förväntade vinster. De två förstnämnda är därför intressanta att se 

om dessa stämmer även i denna studie. Förväntade vinster är inte lika intressant då tidigare 

hypoteser redan rör ämnet och när det dessutom har gjorts fler studier på detta. 

En cyniker är någon som inte tror på människan och anser att den motiveras på egen vinning. 

Cynism förklarar en individs syn på huruvida alla andra skulle utföra något skulle påverka 

individen att utföra densamma. Exempelvis om en individ tror att alla i klassen fuskar på ett 

skolprov så skulle den individen vara mer villig att utföra samma dåd (Beams et al, 2003).  
 

Därmed följer den femte hypotesen: Ju större cynisk uppfattning av insiderhandel desto mer 

blir individen benägen att utföra insiderhandel.  
 

Skuldkänslor är en känsla individer kan få ifall de utför en illegal aktion. Tidigare studier har 

funnit en signifikant korrelation mellan att utföra insiderhandel och om individerna skulle få 

skuldkänslor (Beams et al, 2003).  
 

Därmed följer den sjätte och sista hypotesen: Ju mer uppskattade skuldkänslor desto 

mindre blir individen benägen att delta i insiderhandel. 

 

2.2 Tidigare forskning 
Det har inte gjorts mycket studier i ämnet gällande insiderhandel, men av dessa som har gjorts 

läggs ett stort fokus snarare på om det har skett abnorma vinster på värdepappersmarknaden. 

Studier har även undersökt hur vissa specifika individer skulle agera vid en möjlighet att få 

utföra en insiderhandel genom både ett primärt perspektiv, men även ur ett tredje perspektiv. 

Detta har används på studenter i USA som skulle uppskatta chansen för andra att utföra 

insiderhandel baserad på informationen som var presenterad till dem. I studien var det 

variablerna förväntad avkastning, skuldkänslor och cynism som hade en korrelation med att 

utföra insiderhandel. Resultatet antydde att respondenterna var mer benägna att utföra 

insiderhandel för att undvika en förlust snarare än att få abnorm avkastning. Studien visade 

även att respondenterna ansåg att de inte skulle agera likadant som vad andra hade gjort 

(Beams et al, 2003; Terpstra, Reyes & Bokor, 1991).  

 

Inom forskning har frågan ställts om insiderhandel bör vara lagligt och om det finns belägg 

för att tillåta det fullständigt. Leland (1992) fann fördelar med insiderhandel där vissa 

individer kunde gynnas. Dessa är främst förvaltare av börsnoterade företag som på daglig 

basis skulle ha direkt tillgång till information och kunna utföra insiderhandel därefter.  

Leland (1992) menar även att en positiv faktor är hur pass känslig investeringen är i 

förhållande till det nuvarande priset på marknaden, där ju känsligare det är desto större är 

sannolikheten att insiderhandeln är positiv. Forskaren argumenterar även för att det finns 
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nackdelar med insiderhandel bland annat för utomstående investerare som får en mindre 

förväntad avkastning då de handlar aktier mot folk som har tillgång till bättre information. 

Marknaden påstås även bli mer likvid om insiderhandel skulle bli tillåtet. Detta betyder att 

marknaden kommer reagera mer utefter när investerare tror att det har skett en insiderhandel. 

Alltså kommer investerare att leta efter abnorma försäljningstillfällen för att finna 

insiderhandel. Det är därför en likvid investerare tar stor skada av detta, då andra investerare 

kan uppfatta dessa ageranden som att det är en insiderhandel. Dessutom anses denna effekt 

vara betydligt värre i högutvecklade ekonomier jämfört med mindre utvecklade ekonomier. 

Detta har att göra med att folk i högutvecklade länder är mer benägna att spara i till exempel 

aktier och fonder inför sin pension (Leland, 1992).  
 

I artikeln Terpstra, Reyes & Bokor (1991) undersöker forskarna olika variabler som påverkar 

människors beteende gällande hur pass benägna de är att genomföra insiderhandel. De lägger 

en stor vikt vid det etiska tänkandet och hur dessa variabler korrelerar med varandra. Studien 

gjordes genom en enkätundersökning som genomfördes på 192 studenter som var 

examinerade i företagsekonomi. Undersökningen bestod av åtta stycken olika fall gällande 

insiderhandel, där respondenterna fick sätta sig in i fem olika roller och följa de olika 

antaganden som varje fall hade. Utifrån detta fick de på en skala 1-5 besvara hur pass benägna 

de var att köpa aktier och hur lagligt de trodde att det var. Dessa olika fall undersökte de 

variablerna som forskarna ville testa, för att se vad som hade mest betydelse för en individ att 

genomföra aktieköpet. Studien kom fram till att de fem mest kontroversiella variablerna var 

external locus of control (påverkan av yttre faktorer), om de var tävlingsinriktade, om de på 

förhand inte fick veta om ifall aktieköpet var lagligt eller inte, om avkastningen var hög och 

ifall deras kamrater höll på och genomförde liknande affärer (Terpstra, Reyes & Bokor, 

1991).  

 

Beams & Chatraphorn (2016) genomförde även en liknande studie om insiderhandel. Studien 

är grundad på ett experiment där fem olika längre fall undersöks, där även respondenterna här 

är företagsekonomistudenter. Efter varje fall får respondenterna svara på en skala 0-100% 

gällande sannolikheten att de kommer att handla och hur stor chans de tror att det är att de blir 

påkomna för insiderhandel. En skillnad i undersökningen gentemot Terpstra, Reyes & Bokor 

(1991) undersökning, är att i vartenda av fallen så får deltagarna olaglig insider information, 

men på olika sätt. Antingen får de tillgång till denna information direkt, alltså om de själva 

jobbar på företaget och får reda på information som kommer att påverka aktiekursen innan 

den blir tillgänglig för allmänheten. Eller så får de insiderinformationen genom en vän som 

antingen själv jobbar på det företaget, eller har en familjemedlem som delat med sig av 

insiderinformationen. Fyra olika hypoteser ställs upp där de två första hypoteserna reglerar 

om tips kontra direkt kunskap har en betydelse ifall den uppfattade sannolikheten av att bli 

påkommen ökar eller minskar, samt om tipsad information gör individer mer frestade att 

utföra insiderhandel. De två andra hypoteserna är antaganden om, ju större förlusten aktierna 

genererar är, desto villigare är individer att ingå i insiderhandel, samt om individer är mer 

benägna att använda sig utav insider information om det förhindrar en förlustaffär snarare än 

köpa nya aktier som kommer att generera en större vinst. Resultatet av studien gav att direkt 

kunskap ökade chansen att bli påkommen samt att användandet av insiderinformation används 

till individens fördel mer frekvent om de står inför valet att kunna rädda en framtida potentiell 

aktieförlust mer än att använda denna information till att uppnå en abnorm vinst (Beams & 

Chatraphorn, 2016). 
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I en annan studie undersökte forskarna normen bland ekonomichefer att utföra insiderhandel. 

Ekonomichefer har en stor skyldighet gentemot aktieägarna att se till så att all information 

stämmer och att de inte skall utnyttja sin egen ställning till sin fördel. Detta för att det anses 

vara oetiskt, men även olagligt i de flesta fallen. Resultatet visade att individer som besatt mer 

arbetserfarenhet eller finansiell expertis ansåg att ekonomichefer som genomförde 

insiderhandel var mer oetiskt än de med mindre erfarenhet och expertis. Detta tyder på att 

utbildning är viktigt för att skapa normer mot insiderhandel (Kaplan, Samuels & Thorne, 

2009). 
 

Forskning har även visat att insiderhandel ofta sker via tips. En studie har undersökt hur 

informationen har färdats genom att undersöka nätverk för olika typer av fall där det har lett 

till en dom i rätten. Studien visar att informationen kommer som tips från familj, vänner och 

kollegor. Forskaren i studien upptäckte nya infallsvinklar gällande de mest standardiserade 

frågorna om tipsad information, såsom vilka det är som utbyter information, hur de är 

relaterade till varandra, informationstyp, vem som är den ursprungliga källan samt hur fort 

informationen sprids. Högt anställda, såsom chefer och ekonomiansvariga tenderar att först 

dela med sig av insiderinformation till andra individer i samma rang. Det är på så vis som 

nätverk skapas där informationen sedan delas vidare till individer att utföra insiderhandel. 

Enligt forskaren har nätverken förändrats då de inte längre behöver vara centraliserade. Det 

innebär att i vissa fall finns det en stor distans mellan de som tipsar och de som tar emot 

tipsen. Dock är det fortfarande vanligare att de bor nära varandra geografiskt. Studiens 

resultat visar även att informationen kommer främst från kollegor snarare än från familj och 

vänner (Ahern, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

12 
 

3. Metod 
‘’I följande kapitel presenteras huruvida datainsamlingen gick till, och tillvägagångssättet för 

uppsatsen’’ 

 

3.1 Tillvägagångssätt  
För att få fram risken hos individer att utföra insiderhandel har tidigare forskning som Beams 

et al (2003) och Beams & Chatraphorn (2016) använt sig av experiment. Detta genom att 

använda sig av enkäter och isolera ut variabler som skulle komma att påverka resultatet. För 

att se om tidigare teorier och forskningsresultat går att reproducera på andra former än 

experiment används surveyundersökningar i stället (Denscombe, 2016, 23).  
 

Undersökningen kommer att ske genom ett frågeformulär i form av en fallbaserad enkät som 

skickas ut över internet. Det finns flera fördelar med att utföra en surveyundersökning via 

internet. Dessa är nämligen tidsbesparande då det inte finns några fördröjningar tills 

frågeformulären kommer fram till respondenterna. Kostnaderna hålls även nere då det mesta 

underlättas eftersom det går att undvika potentiella avgifter. Men mest av allt underlättar 

denna typ av undersökning hanteringen av data i Excel och SPSS. Det blir även lättare att nå 

fler respondenter då behovet att vara på plats fysisk försvinner och det är även mer skonsamt 

för miljön. Som exempel minskar behovet av att behöva göra resor för att framställa fram mer 

data och därmed även bördan på miljön.  

Genom att använda sig av ett frågeformulär istället för att utföra ett experiment likt det vad 

tidigare forskare har gjort blir det möjligt att bredda undersökningen. Det leder till att det går 

att få fram fler respondenter. Utöver detta så blir undersökningen även mer replikerbar i den 

mån att den är enklare att genomföra. För tidigare har forskare som Beams & Chatraphorn 

(2016) tillfrågat sina studenter genom experiment. Det kan bli svårt att få tillgång till 

kvalificerade ekonomistudenter som vill besvara frågor om det krävs att de gör det på en 

utsatt fysisk plats. 

På senare tid har det kommit belägg att datakvalitetén som kommer fram från 

surveyundersökningar via internet inte skiljer sig något anmärkningsvärt jämfört med mer 

traditionella metoder. Studien är av en kvantitativ sådan i och med användandet av 

surveyundersökning (Denscombe, 2016, 36;361). 

 

En kvantitativ metod valdes över en kvalitativ då det passar bättre för denna form av 

undersökning. Förutom att tidigare forskare använts sig av en kvantitativ metod är även 

fördelar som fler svar och generaliserbarhet övervägande faktorer. Detta då undersökningen 

grundar sig på att studera hur individers beslutsfattande fungerar och vad de påverkas av 

gällande fall om insiderhandel. Att kunna tillfråga fler individer än vid en kvalitativ 

undersökning gör det enklare att generalisera resultatet. För att då få reda på exakt vilka 

faktorer det är som påverkar individer vid insiderhandel. Det blir även enklare att kontrollera 

dessa mätvärden och tolka svaren på en statistisk grund vilket gör att resultatet blir mer 

fördelaktigt för just denna studie (Denscombe, 2016, 361-362).  

 

3.2 Respondenter 
Studien undersöker två populationer i Stockholmsområdet. Den ena är revisorer där både 

auktoriserade och godkända ingår. Den andra populationen är studenter. Respondenterna 

består därför av studenter och revisorer. Detta för att jämföra dessa två grupper. Urvalet för 

revisorer är densamma som populationen, alltså alla revisorer i Stockholmsområdet. För 
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populationen studenter är urvalet studenter från Stockholms Universitet och Södertörns 

Högskola. 
 

Det kan vara fördelaktigt om studenterna har läst eller läser Företagsekonomi. Detta för att de 

bör ha en bättre förståelse för vad insiderhandel innebär och dess risker i och med att de läst 

om värdepappersmarknaden (Terpstra, Reyes & Bokor, 1991; Beams et al, 2003; Beams & 

Chatraphorn, 2016). Beams & Chatraphorn (2016) argumenterar för att respondenter som kan 

ha utfört insiderhandel inte kan förväntas svara trovärdigt. Det var av denna anledning 

forskare som Beams & Chatraphorn (2016) valde att använda sig av studenter som 

respondenter då dessa med lägre sannolikhet tidigare genomfört insiderhandel. Därför att 

studenter kan komma att hamna i en sådan situation i framtiden där de får möjligheten att 

utföra insiderhandel. Medan i revisorernas fall som redan är i arbetslivet och kan ha stött på 

möjligheten att utföra insiderhandel. Då kan det medföra en risk om att svaren som kommer 

in inte är helt representativa för vad de egentligen tycker och tänker.  
 

Respondenterna har kontaktats både fysiskt, via mejl och Facebook för att ta del av 

frågeformuläret. Det blir svårt att genomföra ett sannolikhetsurval för populationerna med 

dessa metoder då dessa inte garanterar några svar. Alltså kommer studiens urval vara ett icke-

sannolikhetsurval (Denscombe, 2016, 63). Urvalet valdes ut subjektivt för att respondenterna 

skulle vara relevanta för ämnet (Denscombe, 2016, 74).  
 

Revisorernas kontaktuppgifter fanns tillgängliga via Revisorsinspektionen som är en statlig 

myndighet (Revisorsinspektionen, u.å). Dessa kontaktades enbart via mejl. Försök gjordes för 

att kontakta samtliga 821 revisorer som är aktiva i Stockholmsregionen. Totalt deltog 155 

individer i undersökningen, men 35 av dessa slutförde inte frågeformuläret vilket ledde till att 

dessa placerades som bortfall. Av de svar som används för undersökning kom 44 stycken från 

revisorer och 76 stycken från studenter.  

 

3.3 Design  
Denna studie använder sig av tjänsten SurveyMonkey för att enklare framställa en design 

samt att hantera data för att på ett mer effektivt sätt framställa ett resultat. Frågeformulärets 

design följer främst i grova drag tidigare forskning från både Beams et al (2003) och Beams 

& Chatraphorn (2016). Frågeformuläret består av både 22 och 20 frågor beroende på om den 

är ämnad för studenter eller för revisorer. Detta har att göra med att de inledande frågorna 

skiljer sig åt emellan då vissa av frågorna inte är relevanta för båda parter.  

De inledande frågorna består av sju respektive nio frågor där studenterna får ta del av fler 

frågor för att skapa ett subjektivt urval. Båda frågeformulären består av standardiserade frågor 

som kön och ålder för att möjligtvis framställa resultat och se hur dessa faktorer kan ha en 

påverkan. Inkomst ställs som fråga då det kan ha en påverkan för motiv att utföra 

insiderhandel. Särskilt när det görs en jämförelse mellan revisorer och studenter. Vanan att 

handla aktier behandlas i frågeformuläret då det kan avslöja om en ökad förståelse för vad 

insiderhandel innebär om det kommer att påverka respondenternas svar. Därmed blir de 

respondenter som är mer vana att handla aktier intressantare. Den utbildning som denna studie 

försöker att hitta är studenter som studerar eller har studerat företagsekonomi, då ämnen som 

aktier och ibland insiderhandel har studerats. Frågan om de har eller studerar företagsekonomi 

ställdes även till revisorer enbart som en kontrollfråga. Studenternas frågeformulär innehöll 

även frågor kring om de är heltidsstuderande och ifall de arbetar. Detta med samma motiv 

som med frågan om inkomst. Slutligen behandlas frågor kring insiderhandel för att se om 
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respondenterna har stött på ämnet någon gång under sin livstid och haft insikt för vad det har 

handlat om. 

 

Frågeformuläret presenterar 5 olika fall. Till varje fall presenteras främst två frågor där 

respondenten avgör en sannolikhet för att den skulle utföra insiderhandel samt sannolikheten 

för att åka fast. Det finns studier som låtit respondenterna att avgöra själva en procentsats för 

dessa sannolikheter likt hos Beams & Chatraphorn (2016). Dock för att göra frågeformuläret 

lättare används en likertskala med skala 0-5 (Denscombe, 2016, 351). Risken finns att 

respondenterna inte kan sätta ett exakt representativt svar, men det underlättar frågeformuläret 

och kan göra de mer villiga att delta i undersökningen.  

De första fyra fallen är sammankopplade för att behandla hypoteserna 1-3. 

 

 
 

Låg förlust Hög förlust 

Tips Fall 1 Fall 4 

Direkt kunskap Fall 2 Fall 3 

Tabell 1: Manipulation av variabler mellan fallen 
 

För att avgöra en skillnad i alla dessa fall räknas ett medelvärde fram som ska representera 

sannolikheten. Skillnaden mellan alla medelvärden visar om hypoteserna kan stämma. Utifrån 

designen utförs en tvåvägs variansanalys för att fastställa om skillnaderna är signifikanta. 

Detta gäller både sannolikheten att respondenterna skulle utföra insiderhandel samt 

sannolikheten för att de skulle åka fast för det.  

 

Fall Nytta: Förlust eller vinst Källans ursprung 

Fall 1 Undvika förlust genom att sälja aktier - 1 månads lön Tips 

Fall 2 Undvika förlust genom att sälja aktier - 1 månads lön Direkt kunskap 

Fall 3 Undvika förlust genom att sälja aktier - 32% av ens förmögenhet Direkt kunskap 

Fall 4 Undvika förlust genom att sälja aktier - 32% av ens förmögenhet Tips 

Fall 5 Få stor vinst genom att köpa aktier - ny förmögenhet på 32% Tips 

Tabell 2: Fallbeskrivningar 
 

Fall 4 och 5 är också sammankopplade genom att den testar den fjärde hypotesen gällande 

“Prospect Theory”. Fall 5 är det enda fallet som presenterar möjligheten att göra vinst. Båda 

dessa fall ger dock samma ekonomiska utfall och testar ifall det blir mer lockande att utföra 

insiderhandel för att undvika en förlust snarare än att göra vinst. För att se om hypotesen 

stämmer räknas ett medelvärde fram för att se om det finns en skillnad mellan benägenheten 

att göra vinst eller att undvika en förlust. Ett parat t-test utförs även för att se om skillnaden är 

signifikativt.  

Till femte fallet presenteras en separat fråga där respondenten tillfrågas om skuldkänslor 

kopplat till att utföra insiderhandel för att pröva den sjätte hypotesen. Dessutom finns det två 

slutfrågor i frågeformuläret som avgör hur cyniska respondenterna är. Båda dessa oberoende 
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variabler testas fram genom en regressionsanalys mot sannolikheten att utföra insiderhandel 

som blir den beroende variabeln. Sannolikheten att utföra insiderhandel räknas fram som ett 

medelvärde mellan fall 4 och 5 frågor om detta. Precis på samma sätt räknas ett medelvärde 

fram för att få fram ett enskilt värde för cynism.  
 

3.4 Metodkritik 
Det finns risker vid mejlutskick och sociala medier att det blir få svar som kommer in då 

respondenterna inte har något att vinna på att besvara enkäten. Dessutom kan det leda till att 

frågor misstolkas som leder till bristande svar. Respondenterna förlorar även vid dessa 

metoder möjligheten till att ställa frågor för att få full förståelse om frågeformuläret. 

Vid mejlutskick till revisorer är det endast deras jobbmejl som är tillgänglig vilket leder till att 

de enbart lär besvara frågeformulären under arbetstid. Alltså hamnar frågeformuläret i väldigt 

låg prioritering då respondenterna är upptagna under arbetstid med andra arbetsuppgifter.  

För att få fram ett representativt urval genom en kvantitativ metod krävs det att få in cirka 250 

svar om populationen är 821 i antal som revisorerna är i Stockholmsregionen. Detta skulle ge 

ett representativt urval med en felmarginal på 5 %. Då undersökningen enbart fick in 44 svar 

från revisorer som kunde användas är inte urvalet representativt på en felmarginal för 5 %. 

Trots den låga svarsfrekvensen ämnar studien till att framställa ett generaliserbart resultat 

(Denscombe, 2016, 83).  
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4. Resultat 
‘’I detta kapitel sammanställs det empiriska resultatet från enkätundersökningen och de 

teorier som använts. Resultatet är uppdelat i den mån att det ska besvara de sex hypoteserna 

som antogs innan datainsamlingen.’’ 

 

4.1 Inkomna svar 
Det kom in totalt 120 svar från revisorer och studenter. Varav 76 styckena var från studenter 

och 44 kom från revisorer. Det finns respondenter i grupperna som inte har besvarat 

frågeformuläret full ut. Därmed sker det ytterligare bortfall för prövningar av hypoteserna 4 

till 6 vilket kan ses under varje tabell på antal respondenter som resultaten är sammanställda 

på (n=?).  
 

4.2 Sannolikheten att åka fast 
Den första hypotesen handlar om att tipsad information minskar sannolikheten att åka fast för 

insiderhandel i förhållande till direkt kunskap. Detta testades genom ett frågeformulär där 

fråga 1 och 4 undersökte sannolikheten att åka fast via tipsad information och fråga 2 och 3 

undersökte sannolikheten att bli påkommen via direkt kunskap. I fall 1 och 4 var 

sannolikheten att åka fast utifrån vad revisorerna svarade 25.91% respektive 32.27%. Medan i 

fall 2 och 3 var sannolikheten att åka fast 56.82% och 60.45%, vilket kan ses i tabell 3A. I 

studenternas fall skiljde sig siffrorna åt men gav ett liknande svar, där resultatet i fall 1 och 4 

blev 31.05% respektive 34.47%. I fall 2 och 3 blev utfallet något högre än i revisorernas fall 

och svaren från studenterna blev 56.05% samt 54.74%, som syns i tabell 3B. För att testa 

spårbarheten om insiderinformation gällande direkt kunskap och tipsad information 

genomfördes en tvåvägs variansanalys. I tabell 4A syns det att p<0.0001 vilket resulterar i att 

skillnaden mellan direkt kunskap och tipsad information är signifikativ, nämligen att tipsad 

information minskar sannolikheten att åka fast för insiderhandel i jämförelse med direkt 

kunskap för revisorer. Tabell 4B för studenter ger även ett resultat där p<0.0001. 

 

Sannolikheten att åka fast Låg förlust Stor förlust 

Tips Fall 1 - 25,91% Fall 4 - 32,27% 

Direkt kunskap Fall 2 - 56,82% Fall 3 - 60,45% 

Tabell 3A: Medelvärde omvandlat till procent för sannolikhet att åka fast för insiderhandel. Revisorer. n=44 
 

Sannolikheten att åka fast Låg förlust Stor förlust 

Tips Fall 1 - 31,05% Fall 4 - 34,47% 

Direkt kunskap Fall 2 - 56,05% Fall 3 - 54,74% 
Tabell 3B: Medelvärde omvandlat till procent för sannolikhet att åka fast för insiderhandel. Studenter. n=76 
 

Sannolikheten att åka fast Wilk's Lambda F P-värde 

Förlust 0.938 2.832 0.100 

Spårbarhet 0.430 56.969 0.000 

Förlust * Spårbarhet 0.992 0.362 0.551 

Tabell 4A: Two-Way Repeated Measures Analysis of Variance. Test för att se skillnaden av uppskattningen av 

att åka fast för insiderhandel. Revisorer. n=44 
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Sannolikheten att åka fast Wilk's Lambda F P-värde 

Förlust 0.997 0.226 0.636 

Spårbarhet 0.558 59.492 0.000 

Förlust * Spårbarhet 0.977 1.779 0.186 

Tabell 4B: Two-Way Repeated Measures Analysis of Variance. Test för att se skillnaden av uppskattningen av 

att åka fast för insiderhandel. Studenter. n=76 

 

4.3 Sannolikheten att utföra insiderhandel 
Den andra hypotesen förklarar om individer som får insiderinformation genom tips blir mer 

benägna att utföra insiderhandel än om de får informationen genom direkt kunskap. I 

revisorernas fall blev sannolikheten att utföra insiderhandel betydligt högre om informationen 

är tipsad än om den är direkt. Kontentan av detta syns i tabell 5A där fall 1 och 4 reglerar 

tipsad information, som resulterade i 46.82% respektive 49.55%. Fall 2 och 3 undersökte 

direkt kunskap variabeln där resultatet blev 17.73% respektive 22.27% . I studenternas fall var 

skillnaden mellan tipsad och direkt information mindre, men fortfarande signifikativ. Där fall 

1 och 4 gällande tipsad information genererade svar på 76.05% samt 72.27% och fall 2 och 3 

gav 51.58% respektive 57.63%, som tabell 5B visar. Även denna hypotes gav spårbarhet p 

<0.0001 för både studenter och revisorer vilket ger ett signifikativt resultat för hypotes 2. 

Tvåvägs variansanalysen gav därmed ett svar som stämde överens med hypotesen vilket syns 

i tabellerna 6A och 6B.  
 

Sannolikheten att utföra insiderhandel Låg förlust Stor förlust 

Tips Fall 1 - 46,82% Fall 4 - 49,55% 

Direkt kunskap Fall 2 - 17,73% Fall 3 - 22,27% 

Tabell 5A: Medelvärde omvandlat till procent för sannolikhet att utföra insiderhandel. Revisorer. n=44 
 

Sannolikheten att utföra insiderhandel Låg förlust Stor förlust 

Tips Fall 1 - 76,05% Fall 4 - 72,27% 

Direkt kunskap Fall 2 - 51,58% Fall 3 - 57,63% 
Tabell 5B: Medelvärde omvandlat till procent för sannolikhet att utföra insiderhandel. Studenter. n=76 
 

Sannolikheten att utföra insiderhandel Wilk's Lambda F P-värde 

Förlust 0.966 1.524 0.224 

Spårbarhet 0.566 32.914 0.000 

Förlust * Spårbarhet 0.997 0.124 0.726 

Tabell 6A: Two-Way Repeated Measures Analysis of Variance. Test för att se skillnaden av uppskattningen av 

att utföra insiderhandel. Revisorer. n=44 
 

Sannolikheten att utföra insiderhandel Wilk's Lambda F P-värde 

Förlust 0.999 0.046 0.831 

Spårbarhet 0.670 36.895 0.000 

Förlust * Spårbarhet 0.942 4.648 0.034 

Tabell 6B: Two-Way Repeated Measures Analysis of Variance. Test för att se skillnaden av uppskattningen av 

att utföra insiderhandel. Studenter. n=76 
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4.4 Storlek på förlusten 
Den tredje hypotesen reglerar hur individer väljer att reagera på eventuella förluster, om de 

blir mer benägna att utföra insiderhandel ju större förlusterna är. Detta går att besvara genom 

fall 1 till 4, där fall 1 och 2 handlar om att respondenterna får en chans att täcka mindre 

förluster och fall 3 och 4, större förluster. För revisorer blev följden att vid tipsad information 

gällande stora förluster var det 49.55% sannolikhet att de skulle genomföra insiderhandel och 

vid samma information men för att rädda en låg förlust blev sannolikheten 46.82%. Ett intag 

av direkt kunskap i anknytning med stor förlust blev resultatet 22.27%. För en mindre förlust 

blev resultatet 17.73%. Detta resulterar i att hypotes 3 inte är signifikativ, detta kan ses i tabell 

5A. Ett liknande samband var det även i undersökningen av studenter där det inte fanns någon 

korrelation eller betydan om förlusten var stor eller låg. Vid tipsad information med stora 

förluster svarade studenter 72.27% och vid små förluster 76.05%. Fall 3 med direkt kunskap 

och vid stor förlust gav sannolikheten 57.63% och vid låg förlust 51.58% som syns i tabell 

5B. En tvåvägs variansanalys genomfördes som gav ett p=0.224 för revisorer och ett p=0.831 

för studenter vilket är två höga värden. Med dessa värden i beaktning så stämmer inte hypotes 

3 utan den är insignifikant och bör förkastas, värdena hämtade från tabell 6A och 6B.  
 

4.5 Undvika förlust är viktigare än vinst av samma värde 
Den fjärde hypotesen handlar om att respondenterna ska vara mer benägna att utföra 

insiderhandel för att undvika förlust jämfört med att göra vinst. Tabell 7A visar revisorernas 

resultat där sannolikheten för att utföra insiderhandel för att undvika förlust är 50.7 % vilket 

är högre än medelärdet för att göra vinst på 29.3 %. Skillnaden mellan dessa är 21.4 %. Det 

parade t-testet bekräftade att skillnaden är signifikativ då p<0.0001.  

Studenternas resultat skiljde sig från revisorerna där skillnaden i medelvärdet enbart var 5.3%. 

Likt revisorerna var fler studenter benägna att utföra insiderhandel för att rädda sin 

förmögenhet på 72.8% i jämförelse med ifall de skulle skapa nya förmögenheter på 67.5%. 

Det parade t-test visade dock att skillnaden inte var signifikativt då p=0.0984.  

Studenter svarade en större sannolikhet annars för att utföra insiderhandel jämfört med 

revisorer oavsett om det handlar om att täcka en förlust eller att göra vinst. 
 

Sannolikheten att sälja aktier för att 
undvika förlust 
Fall 4 

Sannolikheten att köpa aktier för 
att göra vinst 
Fall 5 Skillnad T-stat 

P-
värde 

0.507 0.293 0.214 1.6820 0.000 

Tabell 7A: Test för att se effekten av göra vinst mot att undvika förlust Revisorer. n=43 
 

Sannolikheten att sälja aktier för att 
undvika förlust 
Fall 4 

Sannolikheten att köpa aktier för 
att göra vinst 
Fall 5 Skillnad T-stat 

P-
värde 

0.728 0.675 0.053 1.6657 0.0984 
Tabell 7B: Test för att se effekten av göra vinst mot att undvika förlust Studenter. n=75 
 

4.5 Större cynisk uppfattning  
Den femte hypotesen säger att ju mer cynisk en individ är desto mer villig är den att utföra 

insiderhandel. Tabell 8A visar regressionsanalysens resultat för revisorer. Här uppvisar 

cynism positiv koefficient på 1.055, men ett p<0.0001. Alltså fanns det en signifikant 

korrelation mellan att utföra insiderhandel och hur cynisk en revisor är.  
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Tabell 8B visar regressionsanalysens svar gällande studenter där cynism fick en lägre positiv 

koefficient på 0.392. p=0.005 visar att korrelationen är signifikativ mellan att utföra 

insiderhandel och hur cynisk studenten är. Alltså är resultaten likvärdiga med revisorernas 

resultat. Ju mer cynisk studenterna är desto mer benägna är dem att utföra insiderhandel.  
 

4.6 Skuldkänslor ett hinder för att utföra insiderhandel 
Den sjätte hypotesen har att göra med skuldkänslor och hur dessa påverkar individens 

benägenhet att utföra insiderhandel. Tabell 8A:s regressionsanalys för revisorer visar att 

koefficienten är negativ på -0.417 och att korrelationen är signifikant då p=0.003. 

Studenternas resultat ses i Tabell 8B där regressionsanalysen visar att skuldkänslor även har 

har en negativ koefficient på -0.285. Skuldkänslor har för studenterna likt revisorerna en 

signifikant korrelation där p<0.0001. Ju mer skuldkänslor individerna har desto mindre 

benägen är dem att utföra insiderhandel.  

Regressionsmodellen hade en låg R-kvadrat för revisorerna på 42.4%. Detta var dock ännu 

lägre för studenterna på 25.3%. Modellen kan alltså enbart med 42.4% respektive 25.3% 

förklara svaren som inkom.  
 

Modell: Sannolikhet att utföra insiderhandel = b0 + b1*Cynism + b2*Skuldkänslor 

Definition på variabler: 
Cynism = tron på att andra skulle utföra insiderhandel 

Skuldkänslor = Förväntade skuldkänslor vid utförande av insiderhandel 

Variabler Koefficienter t-kvot P-värde 

Konstant 1.382 1.717 0.094 

Cynism 1.055 3.841 0.000 

Skuldkänslor -0.417 -3.202 0.003 

Tabell 8A: Regressionsanalys för subjektiva sannolikheter. Revisorer. n=27 
R-kvadrat: 0.424 
F: 14,34664872, p = 2,13855E-05 

Variabler Koefficienter t-kvot P-värde 

Konstant 2.702 6.038 0.000 

Cynism 0.392 2.928 0.005 

Skuldkänslor -0.285 -3.700 0.000 

Tabell 8B: Regressionsanalys för subjektiva sannolikheter. Studenter. n=75 
R-kvadrat: 0.253 
F: 12,20596478, p = 2,72434E-05 
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5. Analys 
‘’I detta kapitel analyseras den data som hämtats från enkätundersökningen och de teorier 

som använts’’ 
 

Studien grundar sig på insiderhandel och individens beslutsfattande gällande detta för att se 

vilka faktorer som gör dem benägna att utföra det. Resultatet bygger på de skillnader i direkt 

information och tipsad information gällande individers tankegång när det kommer till att 

utföra insiderhandel. För att få en bredare förståelse har datainsamlingen skett på två olika 

grupper, revisorer och studenter. Detta har gett studien en starkare trovärdighet, då samtliga 

hypoteser undersöktes både utifrån studenternas och revisorernas perspektiv. Genom att tolka 

det resultat som studien kommit fram till så kan kopplingar göras att när det kommer till 

respondenternas syn på sannolikheten att åka fast för insiderhandel då studenter och revisorer 

haft en liknande tankegång. Det skiljer sig inte mer än 7 procent på någon utav fallen.  

Fallen gällande direkt kunskap trodde revisorer att sannolikheten att åka fast var större än vad 

studenterna trodde. Dock i de andra två fallen gällande tipsad information så trodde 

studenterna att sannolikheten att åka fast var större jämfört med revisorerna. Detta kan ha att 

göra med att revisorer har mer kunskap genom deras dagliga arbetsuppgifter. Här har därför 

variabler som jobberfarenhet, företagsekonomi utbildning, högre inkomst som revisorer 

generellt är bättre på eller har bättre av, någon form av relevans för deras tankegång. Däremot 

vid en generalisering av studenternas och revisorernas syn på denna fråga, så finns det klara 

svar som pekar på att det är betydligt större sannolikhet att åka dit för insiderhandel om 

individen har en direkt kunskap över tipsad information. Detta kan kopplas till Beams & 

Chatraphorn (2016) studies resultat, som även den kom fram till ett liknande svar, nämligen 

att sannolikheten att åka fast minskar om insiderinformation är tipsad.  

 

Resultatet visade att både revisorerna och studenterna var mer benägna att utföra 

insiderhandel om informationen kom via ett tips jämfört med direkt kunskap. Sannolikheten 

att utföra insiderhandel skiljde dock sig markant mellan grupperna där studenter var betydligt 

mer benägna att utföra insiderhandel än vad revisorerna var. Detta kan bero på faktorer som 

skillnad i inkomst, där alla utom en revisor tjänade över 440 000 kronor per år och endast en 

av studenterna tjänade över 440 000 kronor vilket kan ses i bilaga 1. Med detta i åtanke så kan 

individer med en lägre inkomst vara mer benägna att genomföra en insiderhandel speciellt vid 

de brotten rörande tipsad insiderinformation, där medelvärdet för studenter låg på cirka 72 

respektive 76 procent jämfört med revisorerna som svarade cirka 47 och 50 procent. I studien 

av Kaplan, Samuels & Thorne (2009) kommer de fram till att arbetserfarenhet påverkade ifall 

en individ var benägen att utföra insiderhandel. Detta kan också vara en faktor för skillnaden 

mellan revisorer kontra studenter då den förstnämnda lär ha mer arbetserfarenhet. 

 

Resultatet gällande om storleken på förlusten blev att det inte fanns någon signifikans om 

förlusten var stor eller låg. Revisorerna hade dock resultat som riktade sig mot att förlust hade 

en påverkan där sannolikheten ökade vid större förlust för alla fallen, men denna var inte 

signifikant. Studenterna gällde detsamma förutom för fall 4 där en större förlust gav en 

mindre sannolikhet att åka fast jämfört med fall 3. Även här blev inte resultatet signifikant på 

grund av detta. Detta gör att den tredje hypotesen inte stämmer, varken för studenter eller 

revisorer. En orsak kan bero på att frågeformuläret innefattade 5 större frågor i form av fall, 

där en längre text till vartdera fallet fanns. Varje fall hade tipsad och direkt information som 

de största faktorerna och det kan ha varit oklart hur stor förmögenhet individen faktiskt kunde 

rädda. Detta kan vara den mest avgörande anledningen till varför hypotes 3 inte stämde.  
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Revisorernas resultat visade på att de var mer benägna att utföra insiderhandel för att täcka 

upp en förlust jämfört med att göra vinster. Samma resultat sågs dock inte hos studenterna då 

skillnaden mellan fallen inte var signifikativ. Dock hade studenterna en högre sannolikhet för 

att utföra insiderhandel för att täcka upp en förlust jämfört med att göra vinst. Prospect 

Theory får inte ut ett signifikativt svar för studenter, men den stämmer signifikativt för 

revisorer. Alltså reproduceras inte samma resultat som funnits tidigare hos Beams & 

Chatraphorn (2016) och Beams et al (2003) för studenter. Detta kan ha att göra med att 

revisorerna som redan är i arbetslivet har haft mer inkomst och besparingar genom livet 

jämfört med studenter som kan vara villiga att agera mer riskabelt för att göra vinst och tjäna 

pengar. En annan möjlig orsak kan ha att göra med att fallen inte varit tillräckligt tydliga. Det 

vill säga att fallen inte har en tillräckligt bra beskrivning på ett sätt som gör att de olika 

grupperna uppfattar situationen på ett liknande sätt. 
 

Cynism visade sig ha en signifikant korrelation till benägenheten att utföra insiderhandel för 

båda grupper. Alltså upprepas resultatet från Beams et al (2003) för både revisorer och 

studenter. Skuldkänslor hade även det en signifikant korrelation för både studenter och 

revisorer vilket även kunde ses i Beams et al (2003). Både cynism och skuldkänslor kunde 

reproduceras från tidigare studier och verkar således stämma.  
 

Utifrån resultatet är många benägna att utföra insiderhandel. Särskilt bland studenter. Är 

personen cynisk ökar det risken för att den individen utför insiderhandel dessutom. Det kan 

tyda på att det skulle vara problematiskt att legalisera insiderhandel då om alla får den 

möjligheten får de individer en stor fördel gentemot andra investerare vilket Leland (1992) 

påpekar. Med insiderhandel kan marknaden bli mindre likvid vilket särskilt gäller för 

högutvecklade länder såsom Sverige. Detta skulle alltså skada investerare som vill få ut likvid 

kapital från sina investeringar vilket vore skadligt då det sker besparingar i fonder och aktier i 

högutvecklade länder inför pensionen.  
 

Svaren har varit få från både revisorer och studenter. I och med att det kom in få svar kan det 

också bidra med en förklaring till varför skillnaden i svaren skiljer sig åt mellan studenter och 

revisorer. Med fler svar från både grupper kan det möjligtvis bli ett annat utfall.  
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6. Slutsats 
’’I detta kapitel presenteras slutsatsen till de sex frågeställningar som antagits’’  

 

Den första frågeställningen är om individer är mer benägna att utföra insiderhandel om 

insiderinformation kommer via tips jämfört med direkt kunskap. Samtliga respondenter 

påverkades av vart insiderinformationen kom ifrån. Både studenter och revisorer var mer 

benägna att genomföra insiderhandel om informationen kom via tips jämfört med direkt 

kunskap.  

 

Den andra frågeställningen undersökte risken för att individer skulle utföra insiderhandel och 

vad de tror är sannolikheten för att åka fast för det. Detta skiljde sig mellan storleken på 

förlusten och beroende på vart informationen kom ifrån. För revisorerna var sannolikheten att 

utföra insiderhandel via tips mellan cirka 47-50%. Studenter å andra sidan låg detta på cirka 

72-76%. Vid utförande av insiderhandel med direkt kunskap minskades sannolikheten för att 

utföra dådet. Revisorerna hade ett resultat på cirka 17-22% medan för studenterna var det 

cirka 51-58%. Sannolikheten att åka fast skiljde sig inte markant mellan revisorer och 

studenter. För revisorerna var sannolikheten cirka 26-32% vid tips. För samma kategori för 

studenter var det cirka 31-34%. Även här påverkade direkt kunskap. Resultatet för 

revisorernas sannolikhet att åka fast ökade då till cirka 57-60% medan för studenterna ökade 

det till cirka 55-56%. 

 

Den tredje frågeställningen handlade om skuldkänslor och cynism påverkade utfallet att utföra 

insiderhandel. Både cynism och skuldkänslor hade en tydlig påverkan på respondenterna. 

 

Den fjärde frågeställningen besvarade huruvida individer är mer villiga att utföra 

insiderhandel för att täcka en förlust jämfört med att göra vinst. Detta gällde enbart revisorer 

och gick inte att bevisa för studenter.  
 

Den femte frågeställningen undersökte om individer var benägna att utföra insiderhandel och 

hur de skulle påverkas. Utifrån resultatet var många individer särskilt studenter benägna att 

utföra insiderhandel. Denna påverkan är ett problem då dessa individer kan få fördelar 

gentemot andra investerare genom överlägsen information.  

 

Den sjätte frågeställningen frågade vad skillnaden är mellan studenter och revisorer gällande 

de fem tidigare frågeställningarna. I allmänhet är studenterna mer villiga att utföra 

insiderhandel jämfört med revisorerna. Detta gällde oavsett om informationen var från tips 

eller från direkt kunskap.  
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7. Diskussion 
‘’Diskussionen innefattar den analys och slutsatser utifrån resultatet samt studiens styrkor 

och svagheter’’ 
 

Efter analys och slutsats baserat på resultatet från studiens undersökning härleds studiens 

slutprodukt att majoriteten av hypoteserna stämmer. Storleken på förlust är den 

undersökningsvariabler som inte stämde överens med hypotesen och tidigare forskning inom 

området. Däremot uppvisar resterande undersökningsvariabler en signifikans vilket tyder på 

att variablerna som har undersökts varit relevanta för studien. 

Studien bidrar även med en förståelse till varför individer i form av studenter och revisorer är 

berättigade att genomföra insiderhandel. Denna förståelse grundas främst på vad tidigare 

studier undersökt, men även med hjälp av etablerade teorier såsom Prospect Theory. Denna 

form av undersökning har tidigare inte gjorts i Sverige utan främst har tidigare studiers 

populationer varit i USA. Detta bidrar med en bredare och ökad förståelse för att se eventuella 

likheter och skillnader i Sverige jämfört med USA.  
 

Studiens huvudsakliga frågor i enkätundersökningen var utformade som fall. Detta är en 

styrka för studien då denna form av enkät kan bidra till ett ökat intresse för att besvara 

enkäten så ärligt och bra som möjligt. För i vissa fall kan det bli att respondenterna bara 

svarar utan att reflektera över svaren för att bli klara så snabbt som möjligt. En 

enkätundersökning är även en tidsbesparing i form av att det är en effektiv undersökning att 

genomföra samt ger möjligheter att generalisera de insamlade svaren. 
 

Studien bidrar även till att redovisa revisorers uppfattning om sannolikheten att åka fast för att 

utföra insiderhandel. Sannolikheten upplevs som ganska lågt vilket ger en högre risk för att 

revisorer ska vara benägna att utföra brottet. De revisorer som arbetar med börsnoterade bolag 

kan alltså få tillgång till fördelaktig information genom sin profession vilket gör denna grupp 

intressant. De bör alltså ha en bättre uppfattning än andra att uppskatta risken att åka fast för 

insiderhandel. Ännu en viktig slutsats av praktisk karaktär är den åldersskillnaden som fanns 

mellan revisorer och studenter. Snittåldern för revisorer var 45 medan för studenter var det 23. 

Medianen var på samma nivå. Studenterna hade mindre arbetserfarenhet och livserfarenheter 

än vad revisorer har. Detta kan göra att de tolkar undersökningens olika fall annorlunda 

jämfört med revisorer. Till skillnad från tidigare forskning inom området som bara haft en 

målgrupp så har denna studie bidragit med tolkning av resultat för två målgrupper. Vilket har 

gjort det möjligt att tolka och analysera likheter och skillnader mellan populationerna. 

Förutom skillnad i ålder och arbetserfarenheter hade girighet varit intressant en intressant 

variabel att undersöka för att se om det haft en underliggande vikt gällande beteendeskillnader 

mellan studenter och revisorer.  
 

En svaghet för studien är att svarsfrekvensen och antalet svar har varit låg vilket gör det 

svårare att generalisera de två målgrupper som har undersökts, då slumpen haft en större 

inverkan. Detta gäller främst vid revisorerna, där endast 44 svar hämtades in. Den låga 

svarsfrekvensen kan delvis bero på att utskickningen skedde en av revisorernas jobbigaste 

period, nämligen då de arbetade med att färdigställa årsredovisningar. I samband med detta så 

skulle revisorerna svara på enkätundersökningen, och utan något incitament för dem själva 

innebär det en låg svarsfrekvens. Däremot om undersökningen genomförts vid ett tidigare 

tillfälle under året hade antalet svar från revisorer med förmodan varit flera.  
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De i studien framkomna resultat tyder på att Prospect Theory inte visade någon signifikans för 

studenter. Tidigare forskning såsom Beams et al (2003) och Beams & Chatraphorn (2016) har 

dock påvisat annat, vilket kan bero på att den forskningen använt sig av en form av 

experiment vid undersökningen istället för enkäter. Experimenten har fungerat på så vis att 

forskarna fungerat som ett bollplank för respondenterna som varit studenter, där de förklarat 

på en mer detaljerad nivå hur de olika fallen fungerar, skillnader samt implikationerna i dem. 

Detta kan ha medfört att studenterna fått en bättre inblick i ämnet, och kunnat anta sig de 

utsatta rollerna bättre, vilket förmodligen hade lett till att de svarat på ett annat sätt, där de 

värdesatt eventuella förluster på en högre nivå.  
 

Trots att metoden skiljer sig åt var de mesta av resultatet signifikativt jämfört med tidigare 

studier. Detta tyder på att användningen av enkäter inte är helt misslyckat. Forskare kan 

därmed använda sig av enkäter istället för experiment för att exempelvis reducera kostnader. 

Utöver att sänka kostnader blir processen effektivare i form av att det går snabbare att 

sammanställa resultatet i statistiska program såsom Excel eller SPSS. Det går även att utöka 

studien genom att tillfråga fler individer i ett större geografiskt område, då experiment som i 

Beams & Chatraphorn (2016) är respondenterna låsta till en specifik fysisk lokal. Detta gör att 

man kan vidga studien till att jämföra länder med liknande lagar genom att undersöka 

studenter eller revisorer i olika länder för att kunna se likheter och skillnader. Enkäter brukar 

också göra att respondenterna svarar mer opartiskt än vid experiment. Detta då forskaren kan 

omedvetet vinkla frågor när de fungerar som ett bollplank för respondenterna vilket gör att 

svaren inte blir helt representativa för vad respondenterna egentligen tyckte.   
 

Vidare forskning krävs för att fastställa om fler undersökningsvariabler hade gynnat studien. 

En undersökning av variabeln girighet, hade kunnat ge en djupare förståelse för att ta reda på 

varför variabeln storleken på förlust inte var signifikant. Genom att göra en regressionsanalys 

mellan girighet och benägenheten att utföra insiderhandel hade det kunnat visa om girighet 

hade en påverkan på hur respondenterna svarade.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning 

För att utveckla studien och spinna vidare på området kommer en del förslag på vidare 

forskning att tipsas nedanstående: 

 

*Undersöka mer än bara revisorer i Stockholm för att få en större svarsfrekvens och antal för 

att få ett resultat med mer validitet.  

*Undersöka andra målgrupper som kunniga finansexperter eller individer med doktorsexamen 

i finansiering för en djupare förståelse.  

*Göra fallen kortare genom att ta bort onödig bakgrundsinformation och betona de viktiga 

delarna i fallen, som hur stora de eventuella förlusterna är och öka kontrasterna i förlust 

skillnaden gällande hög och låg förlust. 

*Lägga till fler frågor i enkäten om huruvida insiderhandel är något positivt eller negativt och 

hur det påverkar investerare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Beskrivande statistik om respondenterna 

 

 

Revisorer 

-Kön 

Män Kvinnor Totalt 

30 12 42 

71.43% 28.57% 100,00% 

-Ålder 

Medelålder Medianålder 

45 45 

 

-Har tidigare hanterat aktier 

Ja Nej Ja, regelbundet Ja, fåtal gånger Totalt 

39 3 13 26 42 

92.86% 7.14% 30.95% 61.90% 100,00% 

 

-Inkomst 

>440000 220-440000 110-220000 <110000 Totalt 

41 1 0 0 42 

97.62% 2.38% 0.00% 0,00% 100,00% 

 

-Har du läst om eller deltagit i lektioner om insiderhandel? 

Ja Ja, ofta Ja, fåtal Nej Totalt 

36 18 18 6 42 

85.71% 42.86% 42.86% 14.29% 100,00% 
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Studenter 

-Kön 

Män Kvinnor Totalt 

54 21 75 

72.00% 28.00% 100,00% 

-Ålder 

Medelålder Medianålder 

23 22 

 

-Har tidigare hanterat aktier 

Ja Nej Ja, regelbundet Ja, fåtal gånger Totalt 

52 23 31 21 75 

69.33% 30.67% 41.33% 28.00% 100,00% 

 

-Inkomst 

>440000 220-440000 110-220000 <110000 Totalt 

1 16 24 34 75 

1.33% 21.33% 32.00% 45.33% 100,00% 

 

-Har du läst om eller deltagit i lektioner om insiderhandel? 

Ja Ja, ofta Ja, fåtal Nej Totalt 

37 9 28 38 75 

49.33% 12.00% 37.33% 50.67% 100,00% 
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Bilaga 2: Frågeformuläret skapat genom SurveyMonkey 
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OBS! Fråga 5 & 6 ställdes inte till revisorerna
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