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Sammanfattning:

Enligt Famas teori om den effektiva marknaden ska det inte vara möjligt att använda 
sig av offentlig information för att generera överavkastning. Tidigare studier har dock 
kommit fram till att investerare kan genom att följa verkställande direktörens aktieköp 
i det anställa bolaget generera överavkastning. Med denna kontrast byggdes 
frågeställningen till denna studie vilket lyder; Är överavkastning möjligt genom att 
imitera verkställande direktörers köp av aktier i det egna bolaget? För att besvara 
detta har en eventstudie tillämpats där händelsen är köptransaktionerna. En multipel 
regressionsanalys har gjorts, där den beroende variabeln är CAR. Data har hämtats 
från Finansinspektionens hemsida samt Nasdaq. Beräkningar har gjorts med hjälp 
av den justerade marknadsmodellen där bland annat den genomsnittliga 
överavkastningen samt den kumulativa överavkastningen har räknats ut. Med stöd 
från tidigare forskning samt studiens empiri kunde slutsatsen dras att investerare 
kan till viss mån generera överavkastning genom att imitera verkställande direktörers 
förvärv.  

Nyckelord: Verkställande direktör, aktier, eventstudie, den justerade 
marknadsmodellen 



Abstract:

According to Fama's Efficient Market Theory, it should not be possible to generate 
abnormal return by using public information. Previous studies have been showing 
that investors can have abnormal return by following the CEO´s purchase of shares 
in the company. Based on this contrast a question was framed, is it possible to 
create abnormal returns by following the CEO's purchase of shares in the own 
company? In order to answer this an event study has been used where the specific 
event is the CEO´s purchase. A multiple regression analysis has been made, where 
the dependent variable is CAR. Data has been taken från Finansinspektions 
homepage and Nasdaq. Calculations has been made with the help of the adjusted 
market model where for example the average abnormal return and the average 
cumulative abnormal return has been calculated. Based on previous research and 
this study's results the conclusion is that it is possible following the CEO's purchase 
of shares in the company to generate abnormal return. 

Keywords: CEO, shares, event study, the adjusted market model. 
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1.0 Inledning 

Detta kapitel börjar med en problembakgrund och spinner sedan vidare till 
problemformulering. Därefter kommer syfte, frågeställning samt avgränsningen. 
________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Aktiemarknadens främsta funktion är att den ger institutioner och hushåll en 
möjlighet att placera kapital på ett produktivt sätt samtidigt som företagen finner en 
smidig kapitalförsörjning (Riksdagen, 1979). Edman (1998) skriver att det är möjligt 
att göra aktievinster om börsen går bra, av den anledningen att enskilda aktier följer 
till stor del börsutvecklingen under en längre börsperiod. Detta innebär att även 
privatpersoner vågar välja aktier som sparform och inte enbart de stora 
institutionerna och fondbolagen (Finansinspektionen, 2018).   

Investerare påverkas dagligen av nyhetsmedier samt information som företagen 
väljer att offentliggöra. I en effektiv marknad skall denna information återspeglas i 
aktiekursen. Det ska vara omöjligt att förutspå den framtida aktieutvecklingen 
(Fama, 1970). År 1970 presenterade Eugene Fama sin utvecklade teori om den 
effektiva marknadshypotesen. Fama implicerar att investerare som verkar på en 
effektiv marknad systematisk inte kan förvänta sig att prestera bättre än marknaden 
genom att använda sig av information som den övriga marknaden redan känner till. 
Investerare kan enbart förvänta sig att systematiskt slå marknaden genom att ta sig 
an en högre risk eller med hjälp av monopolistisk information (Fama, 1970). Den 
monopolistiska informationen bygger på asymmetrisk information som ger personer 
med en högre position i olika företag ett informationsövertag gentemot övriga 
marknaden. Marknadens avsaknad av insynsinformation medför att tillgångarna på 
marknaden eventuellt undervärderas eller övervärderas, vilket gör att personer som 
besitter denna information potentiellt kan förutspå hur aktiekurserna kommer att röra 
sig (Rose & Søpstad, 2014). 

Grunden för marknadseffektivitet bygger på rättvis handel (Khdir, 2016).  
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Av den anledningen har många välutvecklade kapitalmarknader format lagar som 
begränsar möjligheten för investerare att agera på information som de övriga 
parterna på marknaden inte har tillgång till.  Motiveringen till sådana lagstiftningar 
baseras på den generella uppfattningen om att marknader fungerar bättre och mer 
effektivt om alla deltagare på kapitalmarknaden har samma förutsättningar (Rose & 
Søpstad, 2014).  

Marknadsmissbruksförordningen (Mar) beskriver insynsinformation som information 
som ännu inte har offentliggjorts. Informationen berör en eller flera institut som ger ut 
värdepapper och har med en stor sannolikhet en påverkan på värdet samt intresset 
för de olika bolagen (Finansinspektionen, 2018). För att begränsa insynshandel 
samt informationsasymmetrin mellan de olika parterna implementerades en ny lag 
juli 2016 (Riksdagen, 2016). Numera skall alla transaktioner som sker i bolaget 
anmälas till finansinspektionen samt emittent på en reglerad marknad, exempelvis 
Nasdaq Stockholm eller Nordic MTF (Finansinspektionen, 2018). Lagarna omfattar i 
förstahand insynspersoner, vilka enligt finansinspektionen innefattas av personer 
med ledande ställning och deras närstående. 

1.2 Problemformulering 

Cheuk, Fan & So (2006) har visat ett tydligt samband mellan insynshandel och ökad 
aktiekursutveckling, positiv ökning vid köptransaktion men negativ vid 
säljtransaktion. En förklaring till detta är att köp signalerar starkare än sälj hos 
myndigheter att det har gjorts för privat vinning. En VD:s köp i bolaget tyder även på 
positiv signalering då det innebär att insynspersonen tror starkt på bolaget och är 
villig att investera sina egna pengar (Cheuk, Fan & So, 2006). Intresset för att kunna 
uppnå en större avkastning än index har länge varit ett omtalat ämne och flertal 
forskare har genom sina studier kunnat visa på att det är möjligt för insynspersoner 
att tjäna högre avkastning då de besitter på mer information (Seyhun, 1998; Jaffe, 
1974; Eckbo & Smith, 1998). Det finns även studier som har undersökt om personer 
utan insynsinformation kan tjäna överavkastning genom att följa insynspersoners 
köp- samt säljtransaktioner. Seyhun (1986) samt Eckbo och Smith (1998) kunde 
fastställa att personer utanför kunde imitera insynstransaktioner och tjäna högre 
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avkastning men efter att transaktionskostnaderna var inräknade blev resultatet 
antingen noll eller negativ avkastning.  

Det är inte olagligt att handla aktier i det egna bolaget. Ett brott begås enbart då 
insynspersonen agerar på information som inte är offentligt. Det är inte lätt att bevisa 
dessa brott då det alltid finns en chans att hela händelsen var en tillfällighet 
(Finansinspektionen, 2018). En tillfällighet att priskurserna höjdes eller sänktes 
precis efter insynspersonens köp eller sälj. Institutioner såsom värdepappersinstitut, 
kreditinstitut och börser är skyldiga att rapportera in transaktioner som misstänks för 
insynsbrott. Förutom böter har McDowell och Novis (2001) kunnat visa att om dessa 
insynspersoner samt företagen blir avslöjade och det har visat sig att de har begått 
ekonomisk brottslighet blir bemötandet från världen negativ. Misstroendet på 
marknaderna och det negativa ryktet resulterar till minskade globala möjligheter. 
Studien tyder även på att det oönskade ryktet samt kortsiktiga målen bidrar även till 
minskad utveckling och ekonomisk tillväxt.  

Ett intresse inom forskning har även fallit på insynspersoners position i företaget, 
som diskuterar informationshierarki samt om informationen skiljer sig som 
aktieägaren har gentemot exempelvis VD:n i bolaget. Seyhun (1989) kom fram i sin 
artikel att VD:n besitter på ytterst information men studier av Lakonishok och Lee 
(2001) menade på att VD:n agerar oftast ej på insynsinformationen. En anledning 
som diskuteras i studien är just hur betraktad VD:n är av media, lagstiftare samt 
analytiker och kanske kan det bedömas som ett hinder för att vilja handla med 
odelad information till resten av marknaden. Jeng et al. (2003) påpekar att VD:n 
samt övriga insynspersoner är medvetna om att de bevakas och det finns 
investerare som imiterar deras handling, därför handlar de i tillräckligt stora volymer 
för att påverka marknadspriset.  

- ”Fingerprint Cards vd misstänkt för grovt insiderbrott”  
(Securityworldmarket, 2014) 

- ”Cherrys ex-vd åtalas för grovt insiderbrott”  
(Expressen, 2019) 
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- ”Spykers vd dömd för insiderbrott”  
(Dagensps, 2010) 

Alla dessa tre titlar visar att VD:n har förknippats med insynsbrott. Dessa artiklar 
samt tidigare forskning väcker frågor som: Kan insynspersonerna använda 
insynsinformation för egen gynning? Är det möjligt att följa dessa köptransaktioner 
och generera överavkastning? Om det är möjligt, bör det vara möjligt att upptäcka 
ett mönster mellan en insynspersons handling samt aktiens börsutveckling. 
Famas teori om den effektiva marknadshypotesen motsäger resonemanget kring att 
tillkännagivandet av VD transaktioner bör vara av någon relevans för investerare och 
implicerar att all tillgänglig information som berör tillgången redan bör vara inräknad 
i priset (Fama, 1970). Rose och Søpstad (2014) testade Famas teori på den danska 
kapitalmarknaden för att studera om aktiesparare kan följa VD:s insynstransaktioner 
för att skapa överavkastning. De kom fram till att offentliggörandet av VD-
transaktioner inte är av någon större relevans för investerare, vilket tyder på att den 
danska marknaden är effektiv (Rose & Søpstad, 2014).  

Av författaren till denna studies kännedom, finns det ingen tidigare svensk forskning 
som studerar om offentliggörandet av VD:s insynshandel har någon relevans för 
aktiespararna på den svenska marknaden. Därmed finnes det intressant att studera 
om den marknadseffektivitet som uppvisades i Rose och Søpstad (2014) studie 
även gäller på den svenska marknaden. Likt Rose och Søpstad (2014) kommer 
denna studie också att rikta in sig på VD-transaktioner. Denna avgränsning görs på 
grund av att Etebari et al (2004) i deras studie fann stöd för att verkställande 
direktörer hade en högre avkastning än övriga insynspersoner. 
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1.3 Syfte 

Studien har för avsikt att undersöka om det är möjligt att följa publiceringar gällande 
verkställande direktörers transaktioner av aktier inom det egna bolaget för att skapa 
överavkastning.  

1.4 Frågeställning 

• Är överavkastning möjligt genom att imitera verkställande direktörers köp av 
aktier i det egna bolaget? 

1.5 Avgränsningar 

Studiens innehåll och frågeställning innebär att avgränsning har gjorts till den 
svenska marknaden. Granskning av VD:s köp kommer ske i de 30 mest omsatta 
företagen på stockholmsbörsen, OMX Stockholm 30 (OMXS30). Alla företagen som 
har tillhört OMXS30 under den givna perioden har inkluderats. Datainsamlingen 
sträcker sig från 2015-04-01 fram till 2019-04-01 
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2.0 Teoretisk referensram 

I andra kapitlet kommer en djupgående beskrivning av den effektiva marknadshypotesen och 
signaleringshypotesen. För att hjälpa läsaren med att få en djupare uppfattning kommer en 
definition samt lagar om insynshandel. Insidermodellen förklaras närmare och hädanefter 
kommer ett avsnitt med tidigare forskning där huvudsyfte samt resultat presenteras. Detta 
kapitel kommer att användas vid återkoppling av resultat.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

År 1965 öppnade Samuelsson möjligheterna ytterligare för forskning kring den 
effektiva marknadshypotesen. Han hävdade att priserna på marknaden är 
oförutsägbara och kurserna är anpassade och korrigerade till marknadens 
förväntningar. Fama (1970) banade iväg i samma grundtanke och påstod att ”a 
market in which prices always ’fully reflect’ available information is called 
’efficient’.” (Fama, 1970). När ny information som är relevant för priset på en tillgång 
dyker upp kommer priserna omedelbart att justeras. Teorin implicerar därmed att 
investerare förväntas betala ett rättvist värde för sina tillgångar, då priserna i en 
effektiv marknad ska spegla det fundamentala värdet av tillgångarna (Fama 1970). 

I enlighet med att marknaden ska vara effektiv till högsta grad bör tre kriterier 
uppfyllas. 
1. Alla aktörer på marknaden ska ha tillgång till all information. 
2. Inga transaktionskostnader får förekomma 
3. Alla aktörer på marknaden värderar tillgångar till det aktuella priset idag och 
framtida pris. 

De ovannämnda kriterierna är inte väsentliga men tillräckliga för att bilda en effektiv 
marknad, faktumet att det ej fanns en marknad som följde alla kriterierna var Fama 
(1970) medveten om. Effektivitet är uppdelat i tre grader:   

Den svaga formen
Om kapitalmarknader är effektiva enligt den svaga formen kan ingen investerare 
förutspå kursutvecklingar på aktiemarknaden genom att studera tidigare 
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prismönster. Prisförändringarna följer enligt Fama ”the random walk theory”, med 
det menas att kursutvecklingarnas tillgångar på kapitalmarknaden sker 
slumpmässigt och är oberoende av varandra. På en svag effektiv marknad bör 
därmed inga över- eller undervärderade aktier kunna hittas (Fama 1970) 

Det är möjligt att ta reda på om marknaden befinner sig i den svaga formen till följd 
av att undersöka om det återkommer ett mönster för aktiekurser. Enligt Fama (1970) 
befinner sig inte marknaden i den svaga formen om det skulle visa sig att det finns 
ett tydligt mönster. Kritik mot denna form menar på att med dagens teknik och 
analysprogram är det möjligt att förutspå underliggande struktur och åstadkomma 
överavkastning (De Ridder, 2002). 

Den semistarka formen
Den semistarka formen av effektivitet innebär att i prisutvecklingen för en tillgång 
återspeglas av all offentlig information, såsom kvartalsrapporter, årsredovisningar 
eller liknande information som företaget väljer att dela ut (Fama, 1970). Det ska inte 
vara möjligt att utföra antaganden om framtida aktiekursen med befintlig känd 
information i en effektiv marknad. Bevisen för om marknaden befinner sig i en 
mellanstark form är relativt starka nämner Fama (1970), men inte i samma grad som 
för den svaga formen. Detta för att granskning och mätning behöver ske över en 
längre tid för att hitta eventuella mönster samt information som har bidragit till att 
marknaden har reagerat (Fama, 1970). 

Den starka formen
I den tredje graden av effektivitet avspeglar aktiekurserna all information, nämligen 
information från de ovanstående former samt insynsinformation. Av detta skäl 
gynnas investerarna inte av att försöka granska den historiska utvecklingen i hopp 
om att förutspå framtida prisförändringar. Detta innebär även att insynspersoner inte 
heller har möjligheten att generera överavkastning då all information inklusive 
insynsinformation reflekteras i aktiekursen (Fama, 1970). 
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2.2 Adaptive Market Hypothesis 
  
En professor vid namn Andrew W. Lo introducerade Adaptive Market Hypothesis 
(AMH) och byggde vidare på iden om den effektiva marknaden. Det var svårt att 
förena klyftan mellan teorin om en effektiv marknad samt de ibland mindre tvingande 
empiriska implikationerna. Marknadseffektivitet är enligt Lo (2004) inte begränsad till 
de tre olika nivåerna som förklaras av Fama utan det är mer invecklat. Lo når även 
till slutsatsen att nivån på marknadseffektivitet kan variera genom tiden. Adaptive 
Market Hypothesis förklarar att marknader kan visa en tendens att inkludera 
information om priser inom vissa delar av sig själv till en större omfattning än på 
andra områden. Denna teori inkluderar beteendefinansiering i beräkning av 
effektivitet och inkluderar faktorer såsom psykologiska fördomar, bullerhandel och 
förekomsten av marknadsförändringar för att illustrera det faktum att marknaden kan 
avvika från att vara en effektiv marknad. AMH menar på att marknader tenderar att 
uppträda nära informationseffektivitet då och då (Lo, 2004). Mellan dessa tider finns 
perioder där avvikelser som leder till ineffektivitet kan identifieras, vilket hindrar 
marknaden från att agera på ett fullständigt informationseffektivt sätt. 

En central aspekt av vad AMH försöker bevisa är att marknaden kommer att uppleva 
olika nivåer av marknadseffektivitet genom tiden. Enligt Lo är anledningen till detta 
att det elementära antagandet av rationella individer som EMH bygger på, inte är 
fullt tillämpbara. Han menar även att investerare agerar mer irrationellt än rationellt i 
majoriteten av scenarierna. Ett annat exempel som tas upp i samband med att 
nivåerna av marknadseffektiviteten varierar är att när konkurrensen blir hårdare och 
resurserna mindre, tvingas flera investerare ut ur verksamheten och detta leder till 
att det finns färre spelare på marknaden. Med färre aktörer på marknaden, banker 
och andra institutioner skapas nya investeringsalternativ för att locka nya investerare 
och resurserna ökar igen. Alltså hävdar Lo att detta beror på förändringar i 
affärsmiljö, mängden konkurrenter på marknaden och typ av möjligheter till 
ekonomisk vinst (Lo, 2004).  

2.3 Signaleringshypotesen 

Informationsasymmetrier är utgångspunkt i signaleringshypotesen. Teorin skildrar 
hur olika parter med tillgång till olika mängd information skickar signaler på 
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marknaden. Signaleringen kan förklaras som en medveten handling från sändarens 
sida, oftast från företagsledningen som anses veta mer om företaget än vad 
marknaden vet (Connelly et al., 2011). Teorin skapades av Spence (1973) som 
förklarade fenomenet genom att jämföra med en arbetsintervju. Det finns en 
informationsasymmetri mellan arbetsgivaren och arbetssökande då det förekommer 
en stor risk och det kan vara invecklat att avläsa personens kvalifikation. Spence 
menar att en utbildning är ett sätt som minskar på avståndet och bidrar till att 
arbetsgivaren känner en trygghet (Spence, 1973). Ett exempel på trovärdig 
information till marknaden kan vara en kapitalåterföring, som bidrar till att 
marknaden justerar sina förväntningar på den framtida utvecklingen i det företaget. 
Insynspersoners involvering i aktieköp i det egna bolaget skickar signaler som inte 
var offentlig information tidigare (Ikenberry et al. 1995). Bhattacharya och Daouk 
(2002) diskuterar också begreppet asymmetrisk information och menar på att det är 
baserad på historiska data och det finns ingen garanti för att 
informationsasymmetrin kommer att bestå i framtiden. Det är fullt möjligt för 
insynspersoner att ändra sitt beteende och antingen köpa eller sälja aktier beroende 
på insynsinformation men att det för icke informerade investerare är omöjligt att 
veta. Det är givetvis skillnad om insynshandel sker med jämna mellanrum och ofta, 
men annars menar författarna att det är svårt att upptäcka och bekräfta 
insynshandel. Det är också svårt att mäta på ekonomisk förlust hos icke informerade 
investerare i samband med insynspersoners hantering av informationsasymmetrin.  

2.4 Insynshandel och insynspersoner 

Insynshandel innebär en affär med värdepapper som görs av en person som har 
insynsinformation och utnyttjar det genom att exempelvis köpa en aktie innan 
företaget har hunnit offentliggöra en nyhet som kommer att få aktien att stiga. 
Insynshandel på den svenska marknaden regleras av lagen om marknadsmissbruk 
(2005:377) samt lagen om handelsförbud (2000:1087). Enligt artikel 19.8 i Mar gäller 
anmälningsskyldighet för alla transaktioner efter ett totalt belopp på 5 000 euro 
under ett helt år. Med tanke på att tröskelvärdet uppges i euro, räknas valutakursen 
som presenteras på Riksbankens webbplats som en lämplig konverteringskurs. En 
annan acceptabel konverteringskurs är Europeiska centralbankens uppgifter. 
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Finansinspektionen (FI) har rättighet till att undersöka handel på 
värdepappersmarknaden men de kan även lämna över det till 
ekobrottsmyndigheten som för ärendet vidare. Inrapporterad insynshandel har 
sedan 2016 varit tillgänglig på FI:s insynsregister och det är möjligt att gå tillbaka till 
1995 (Finansinspektionen, 2018). 

Rapport om transaktion ska kommas in inom tre arbetsdagar till FI och om det dröjer 
längre än det tillkommer en avgift. För att minimera risken för insynshandel har 
insynspersoner ingen möjlighet till handel 30 dagar före offentliggörande av 
delårsrapporten. Företaget har även en skyldighet att föra en lista med 
insynsställning och om detta inte kommer fram till FI, kan företaget få böter på ett 
visst procenttal av företagets marknadsvärde. (Finansinspektionen, 2018). 

Under punkterna 3.1.25 och 3.1.26 i Mar står det detaljerat beskrivet vilka personer 
som har anmälningsskyldighet. Exempelvis personer i ledande ställning ingår i den 
kategorin och det kan vara medlemmar i företagets kontrolls-, administrations- eller 
ledningsorgan. Det kan även vara en person som inte är medlem men har konstant 
tillgång till information som berör företagets framtida tillväxt. Ekonomichef, VD, 
styrelseledamöter, försäljningschef samt verkställande direktörer är enbart några 
exempel på dessa grupper (Finansinspektionen, 2018). 

Definition av närstående som nämns i artikel 3.1.26 handlar om personer nära de 
ovanstående grupperna. Familj i form av make/maka, barn och släkting faller under 
denna kategori. En släkting blir relevant då personen har delat samma hushåll under 
en tidsperiod då transaktionen ägde rum. I detta sammanhang har även juridiska 
personer, stiftelser och handelsbolag tagits med. Det kan vara en person vars 
ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset för den ledande ställningen 
(Ibid). 

2.5 Insider Investment Strategy 

År 2006 konstaterade Emanuele Bajo och Barbara Petracci i en studie att imitation 
av insynshandel genererar avkastning, insider investment strategy. Vidare fastställer 
de i studien att för högsta avkastning ska investerare agera dagen efter 
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publiceringsdatumet. Det finns fonder som enbart går efter denna strategi och har 
kunnat generera överavkastning, exempelvis Dovre Inside Nordic som investerar på 
den nordiska marknaden (Bajo & Petracci, 2006). I en redovisning visas siffror på 
antalet insynshandel på Stockholmsbörsen som landade på 38 193 stycken under 
åren 2001 till 2014-10-30. Det genomsnittliga medianbeloppet beräknades ligga på 
240 285 kronor under köp. Dovre förvaltning uppger under en analys ett antal 
observationer som har gjorts. 
  

-       Företagen på de mindre listorna genererar högre avkastning 
-       Köpsignalen bör vara större då insynsförvärvet överskrider 80 000 kronor 

-       Publiceringsdagen kan påverka positivt eller negativt.  

2.6 Insidermodellen 

Insiderfonders affärside är att erbjuda fonder som granskar insynspersoners affärer. 
Detta sker med hjälp av en utvecklad modell vid namn insidermodellen. 
Grundtanken för denna modell är att börsnoterade företags ledande 
befattningshavare har insynsinformation om företaget och dess framtidsutsikter. 
Modellen söker systematiskt efter mönster i insynshandeln och därefter imitera de 
köp som görs. Modellen är uppbyggd på vetenskapliga studier och lång erfarenhet, 
där exempelvis investering ej görs om insynspersonerna har ett stort ägande men 
där löpande försäljningar har gjorts. Insiderfonden påbörjade i Sverige men har 
expanderat och driver även Inside Australia, Inside Canada, Inside UK, Inside USA, 
Inside USA Small Cap samt Inside Active Global. Insiderfonden lägger upp en 
insideranalys varje månad där ett index tas fram från 1-200 på köphumöret 
(Insiderfonder, 2008). Ett högt indexvärde visar på optimism och insiderfonder har 
legat kring 131-199. Insidersmodellen följer fyra olika steg:  

1. Första steget består av att inhämta insynspersoners aktieaffärer från 
Finansinspektionen. Varje dag offentliggörs insynshandeln för börsnoterade bolag.  
2. Modellen väljer bort aktier med låg dagsomsättning, detta görs för att inte bli 
kurspåverkande vid främst köp men även försäljning. Investeringsbesluten påbörjas 
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med hjälp av en avancerad analys och en placering kan endast göras om alla 
kraven uppfylls. 
3. Tredje steget innebär att säkerställa att dessa föreslagna affärer genomförs på ett 
säkert sätt med ett minimum av kostnader. 
4. Det slutliga steget består av självaste genomförandet utifrån föregående underlag 
(Insiderfonder, 2008). 

2.7 Tidigare forskning 

Jaffe (1974) undersökte om överavkastning är möjligt baserat på inynstransaktioner. 
Studien undersökte år 1962–1968 och ett samband mellan insynshandel och 
överavkastning kunde ses. Studien indikerade även att högsta överavkastningen 
kunde erhållas åtta månader efter att en insynstransaktion ägde rum. Jaffe (1974) 
menade även att det är fullt möjligt att generera överavkastning utan att ha 
insynsstatus, enbart genom att följa och imitera insynspersoners transaktioner. 
Artikeln ”Measuring Private Information Trading In Emerging Markets” mäter 
intensiteten i insynshandel genom att undersöka förhållandet mellan avkastning och 
volym på enskilda aktier i Ryssland. I arbetet finner man ett positivt resultat ett antal 
dagar efter insynspersoners förvärv eller avyttring, vilket antyder på insynshandel. I 
Ryssland finns det inga specifika lagar kring insynshandel utan det visar på en svag 
aktieägarskydd samt att det inte är lika viktigt för företagen att framstå som ärliga, 
då de ej tar skada av att allmänheten vet om insynshandeln (Grishchenko, Litov & 
Mei, 2002). Bhattacharya och Daouk (2002) menar att bristen på åtal mot inre 
handel skapar ett farligt investeringsklimat för utländska investerare på 
tillväxtmarknader. Insynshandeln tenderar att skrämma bort utländska investeringar 
och därmed ökar kapitalkostnaden.  

Antoniadis, Gkasis och Sormas (2015) ville undersöka om marknaden i Grekland var 
effektiv, för att undersöka om det fanns något samband mellan aktiekurser och 
insynshandel. Detta gjordes genom att undersöka mjukvaru- och hårdvaruföretagen 
i den grekiska teknologisektorn i ATHEX under tidsperioden 2007–2013. I studien 
kunde man inte hitta starka bevis som visade någon typ av samband mellan 
insynspersoners köp av aktier och aktiekurser. De statistiska testerna lämnade inget 
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stöd för förekomsten av antingen stark eller halvstark form av marknadseffektivitet. 
Ytterligare en studie som ej kunde påvisa att insynshandel var en faktor till 
överavkastning var en studie genomförd i Norge (Eckbo & Smith, 1998). Den norska 
aktiemarknaden granskades mellan 1985-1992, där en jämförelse skedde mellan en 
insynsportfölj mot andra aktiefonder, ägda av professionella förvaltare. Resultatet 
visade att den norska marknaden är effektiv, dock kritiseras valet av metod i studien, 
då överavkastning vore eventuellt möjligt att visa med hjälp av en eventstudie.  

År 1986 kom Seyhun fram till att överavkastning är möjligt för insynspersoner genom 
att köpa aktier precis innan ökning i kursen och därmed sälja innan nedgång av 
aktiekurs. Detta tydde på att insynspersoner avvaktar tills aktien är undervärderad 
och väljer att sälja då värdet har ökat. Seyhun (1986) kunde även visa på att det var 
möjligt till överavkastning om de utanför inre kretsen imiterade 
insynstransaktionerna, således det var inom en viss tidsram. Författaren har även 
gjort en annan studie år 1989 som undersökte om insynspersoner möjligtvis hade 
värdefull information om även marknaden och inte enbart det egna företaget. 
Resultatet denna gång visade på att insynspersoner köper aktier innan 
marknadsbred uppgång och säljer innan en nedgång. Därmed sågs även ett 
samband mellan större företag och denna sort av köp, då det inte skedde i samma 
utsträckning i de mindre företagen (Seyhun, 1989). 

En annan studie genomfördes på den svenska marknaden mellan åren 2000-2002, 
där imitation av insynspersoners köp gjordes och undersökte om det var möjligt att 
generera överavkastning. Mavkinlays marknadsmodell användes i samband med en 
eventstudie. Resultaten visade överavkastning upp till en procent hos de större 
bolagen men inget alls hos de mindre bolagen (Wahlström, 2003). En liknande 
studie på den svenska marknaden gjordes av Kallunki et al. (2009) mellan åren 
2000-2005, syftet denna gång var att undersöka om det fanns andra anledningar än 
högre avkastning vid insynshandel. Anledningar som balansering av portfölj, 
skatteanledningar och andra anledningar såsom VD:ns tro på företaget visade  
resultatet.  
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3.0 Metod  

I följande kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt med stöd av välbeprövade modeller. 
Därefter kommer en kort förklaring av eventstudie samt händelsefönster. Sedan presenteras 
betydelsefulla formler som har använts för att få fram studiens data samt hypoteser som 
kommer att prövas vid nästa kapitel. En beskrivning av hur data har samlats in följs därav 
reliabiliteten samt validiteten. Kapitlet avslutas med metodkritik som kan tas nytta av vid 
nästa tillfälle.  

Alla forskningsbara problem kan enligt Olsson och Sörensen (2011) belysas utifrån 
två perspektiv, kvantitativt och kvalitativt. Eliasson (2018) nämner att en kvantitativ 
metod lämpar sig väl i sammanhang där datainsamling främst består av siffror och 
när bredare generaliseringar ska göras. Detta är i linje med studien då en större 
mängd numeriska data behöver samlas in och analyseras för att kunna besvara 
frågeställningarna. 

I jämförelse med en kvalitativ forskningsmetod som har för avsikt att generera nya 
teorier, inriktar sig en kvantitativ forskningsmetod på teoriprövning (Bryman & Bell, 
2017). I den här studien kommer ett deduktivt synsätt att tillämpas på relationen 
mellan teori och praktisk forskning, där fokus kommer att läggas på teoriprövning. 
En hypotesprövande undersökning innebär att forskningen grundad på befintlig 
teori till stor del bygger på liknande utgång inom ämnet, i detta fall företagsekonomi 
(Olsson & Sörensen, 2011). De framlagda hypoteserna, som baseras på metodiska 
teorier kommer att prövas i samband med en empirisk undersökning (Bryman & 
Bell, 2017). Dessa antaganden har sedan utifrån den samlade empirin accepterats 
eller förkastats (Eriksson & Wiedersheim, 2011). 

I avsikt att kunna testa teorier och hypoteser krävs en noggrann problemformulering 
samt en riklig samling av kvantitativa data i form av enkäter, mätvärden, organiserad 
observation av kontrollerade experiment med mera (Eriksson & Wiedersheim, 2011). 
För att kunna uppnå studiens syfte kommer data i form av mätbara värden samlas in 
och sammanställas, vilket återigen speglas i en kvantitativ forskningsmetod. 
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3.1 Evenstudie  

Eventstudie är en väl beprövad metod som kan användas för att mäta hur en 
ekonomisk händelse påverkar ett företags värde. Den specifika händelsens 
påverkan på aktiekursen fås genom att separera aktiens normala avkastning från 
den totala avkastningen. I teorin antas att marknaden är effektiv, alltså reflekterar 
aktiepriset den specifika händelsen (MacKinlay, 1997). Metodologin är vanligt 
förekommande inom både redovisning och finans och den specifika händelsen kan 
bestå av lagändringar, produktlanseringar, köptransaktioner och andra ekonomiska 
event (Bryman & Bell, 2017). 

Eventstudie anses vara en lämplig metod för att besvara studiens forskningsfråga 
då köptransaktioner kan betraktas som en marknadssignal, alltså ny information. 
Stöd tas även av Cheuk, Fan och Sos (2006) studie som visade att offentliggörandet 
av köptransaktioner signalerar starkare än säljtransaktioner.  
Köptransaktionen kommer att betraktas som en specifik händelse i processen av 
studerandet av aktiekursutvecklingen efter en insynstransaktion.  

Definition av händelse och händelsefönster

MacKinlay (1997) har delat upp en eventstudie i flertal steg och första steget är att 
definiera händelsen samt fastställa ett händelsefönster. Den specifika händelsen i 
den här studien är offentliggörandet av verkställande direktörers köptransaktion. Det 
är via Finansinspektionens insynsregister som detta offentligt görs. Händelsedagen 
benämns som t0 och hänvisar till dagen då köptransaktionen publiceras offentligt. 
Det är av stor betydelse att kunna fastställa korrekt eventfönster som fångar 
marknadens reaktion efter en specifik händelse utan att komma i kontakt med andra 
händelser som kan påverka reaktionen. Ett alltför långt eventfönster kan bidra till att 
flera händelser inkluderas och det kan leda till svårigheter med att urskilja vilken av 
händelsen som har bidragit till en marknadsreaktion. Däremot kan ett alltför kort 
eventfönster minska chanserna till att täcka hela marknadsreaktionen om det råder 
osäkerhet kring när reaktionen slår till och äger rum (Mackinlay, 1997). Med 
anledningen att kortare eventfönster minskar risken för att fånga flertal händelser 
som kan påverka reaktionen samt inspiration från Rose och Søpstads (2014) studie 
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begränsas eventfönstret till elva dagar. Mätning av marknadsreaktion kommer att 
ske fem dagar innan publicering av transaktionen (t-5) för att undersöka eventuellt 
informationsläckage och fem dagar efter offentliggörandet (t5). Valet att studera fem 
dagar efter publiceringen stöds även av Fama (1970) som menade på att långa 
tidsfönster resulterar till att det ej går att uppskatta korrekt förväntad avkastning för 
längre tidsintervall.  

3.2 Datainsamling och urval 

Vid insamling av data finns det två olika sätt att använda sig av, primärdata och 
sekundärdata. Primärdata innebär att all data samlas in manuellt eller så baseras 
data på det som finns tillgängligt, så kallad sekundärdata. Användning av 
primärdata bidrar till större förståelse och insikt för möjliga felkällor men det innebär 
också att det är mer tidskrävande samt kräver mer efterbehandling. Med 
sekundärdata sparas tid och det anses vara bekvämare för forskaren men risk finns 
för att inte samma grad av förståelse kan nås. Det gäller även att vara försiktig med 
var data hämtas från och ifrågasättandet av datas riktighet (Dahmström, 2011). Då 
denna studie baseras på en eventstudie och granskning av aktiekursen före och 
efter en VD:s förvärv i det anställda bolaget kommer data erhållas från offentliga 
källor, alltså sekundärdata. Tillförlitligheten i en studie kan minska med sekundärdata 
men då aktiekurserna är tagna från offentliga och tillförlitliga källor, 
Finansinspektionen, minskar risken (Dahmström, 2011). 

Degryse et al (2013) fann att ledningen har större inflytande i företag som har god 
omsättning och även en större informationsövertag. Därmed har företag som räknas 
med i OMXS30 index inkluderats i studien, som består av de 30 mest omsatta 
aktierna på Nasdaq Stockholm. All information kring Vd:ns köp av aktier i det egna 
bolaget kommer att hämtas från finansinspektionens hemsida. Uppgifterna hämtas 
från hemsidan under tidsperioden 2015-04-01 till och med 2019-04-01, inspirerad av 
studien utfört av Kishore, Agrawal och Rao (2004). Alla köptransaktioner kommer att 
räknas in som studiens urval, vilket blev 103 stycken. I studien kommer alla 
transaktioner som förvärvats av Vd:n att inkluderas om företaget de är anställda hos 
har tillhört OMXS30 under den angivna tidsperioden. Alla OMXS30-listor kommer att 
granskas för att säkerställa att alla företagen har tillhört indexet när transaktionerna 
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har publicerats. Transaktionsdata hämtas från finansinspektionens hemsida och 
kursdata gällande OMXS30 samt företagen som inkluderas i studien hämtas från 
nasdaqomxnordic. Samtliga data har därefter sammanställts och ställts upp i Excel.  

3.3 Bortfall  

Under arbetets gång har det tillkommit bortfall av företagen, då det ej har funnits 
några förvärv. Dessa företag var Autoliv Inc. SDB,  ESSITY AB, HEXAGON, Nordea 
och Skandinaviska Enskilda banken.  

3.4 Beräkning av normal- och överavkastning 

Beräkning av den normala avkastningen är nödvändigt för att kunna beräkna en 
akties överavkastning. Den normala avkastningen är den förväntade avkastningen 
om inte en specifik händelse skulle ha ägt rum. Enligt MacKinlay (1997) kan 
beräkning av normalavkastning ske på två sätt, dessa är The constant mean return 
model och marknadsmodellen. Den första grundas i att den genomsnittliga 
avkastningen för en tillgång är konstant över tiden medan marknadsmodellen menar 
på att ett linjärt förhållande finns mellan marknadens avkastning och tillgångens 
avkastning. I majoriteten av studierna som redovisas under tidigare forskning 
använder sig av marknadsmodellen. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) är 
ytterligare en beräkningsmodell som förekom i tidigare eventstudier men den har 
visat sig ha defekter. Seyhun (1986) förespråkar marknadsmodellen framför CAPM 
med förklaringen att CAPM överskattar överavkastningens effekter vid studier av 
insynshandel. Med ovanstående argumentation som grund har marknadsmodellen 
valts som modell för beräkning av den förväntade avkastningen.  

Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen beräknar som tidigare nämnt den förväntade avkastningen för 
varje enskild dag under det totala eventfönstret. Beräkningen sker med hjälp av 
denna formel:  

Rit = αi + βiRmt + εit
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Rit = Förväntad avkastning för aktie (i) under tidpunkten t  
αi = skattningsparameter (alfa), osystematisk risk 
βi = skattningsparameter (beta), systematisk risk 
Rmt = Marknadsportföljens avkastning  
εit = Nollvärdet för felvariabeln 

Denna marknadsmodell kan delas upp i två versioner, antingen formeln ovan eller 
en enklare modell som MacKinlay (1997) benämner som den justerade 
marknadsmodellen. Den enklare versionen beräknas enligt nedan:  

Rit = Rmt

Rit = Förväntad avkastning för aktie (i) under tidpunkten t  
Rmt = Marknadsportföljens avkastning  

I den justerade marknadsmodellen väljer man att bortse från skattningsperioden, 
alltså sätts αi som 0 och βi som 1. I och med att alfavärdet i allmänhet är lågt och 
betavärdets genomsnittliga värde ligger på 1, borde beräkningarna generellt ge 
acceptabla resultat. Specifikt detta har kunnat visas i Kishore, Agrawal & Rao (2004) 
studie som tillämpade både marknadsmodellen och den justerade 
marknadsmodellen och några större signifikanta skillnader kunde ej noteras.  

Utförande

Differensen mellan den normala avkastningen och den faktiska avkastningen 
resulterar till överavkastning. Detta har räknats fram genom att subtrahera 
stängningskurs för aktie (i), dag t med stängningskurs för aktie (i) för dag t-1. Det är 
även på detta sätt som den normala avkastningen beräknas, denna gång med 
index OMXS30. För att få den genomsnittliga överavkastning gäller formeln nedan, 
där alla köptransaktioner för eventfönstret har delats med antal köptransaktioner, 
103 stycken: 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Kumulativ abnormal avkastning (CAR)

För att beräkna CAR har alla överavkastningar genomförda under händelsefönstret 
för den aktuella aktien summerats. Detta innebär att en överavkastning för varje 
enskild aktie kan ses, i detta fall fem dagar innan och fem dagar efter 
publiceringsdagen. Ekvation enligt MacKinlay (1997) 

  

Kumulativ genomsnittlig överavkastning 

Det slutgiltiga steget i beräkningen är den kumulativa genomsnittliga 
överavkastningen (CAAR), vilket möjliggör en analys av överavkastning under en 
längre tidsperiod. En summering av alla kumulativa överavkastningar under den 
aktuella perioden för samtliga aktier. 

3.5 Testmetod och hypoteser  

Studiens forskningsfråga ”Är överavkastning möjligt genom att imitera verkställande 
direktörers köp av aktier i det egna bolaget?” grundar sig denna uppsats i och för 
att styrka validiteten kommer ett hypotestest att användas. Detta görs genom att 
testa den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) samt det kritiska t-värdet.  
Hypotesen som har ställts upp är:  

- H0: Det är inte möjligt att generera överavkastning genom att följa en 
VD:s förvärv i det egna bolaget.

- H1:  Det är möjligt att generera överavkastning genom att följa en VD:s 
förvärv i det egna bolaget. 

Beräkning av de statiska metoderna innebär en risk att korrekt resultat förkastas och 
det falska därmed accepteras. Genom att välja signifikansnivå på testerna som 
genomförs kan denna risk regleras. Den vanligaste signifikansnivån vid de flesta 
samhällsvetenskapliga studierna är enligt Bryman och Bell (2017) femprocentig. 
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Detta värde har även bekräftats av Kröner och Wahlgren (2016) som anser det vara 
tillräckligt tillförlitligt. 

Ovannämnda hypoteser kommer att testas via ett t-test. T-test är en parametrisk 
metod som används främst för att studera medelvärden mellan två parametrar och 
en eventuell statistisk skillnad mellan de (Field, 2018). Ekvationen för t-värdet 
redovisas här nedan:  

 

T-värdet tillhandahålls genom att subtrahera den faktiska avkastningen med den 
normala avkastningen och därefter dividera med standardavvikelsen dividerat med 
urvalets storlek.  

Detta t-värde kommer att stå i jämförelse med signifikansnivån som för denna studie 
är femprocentig. T-värdet kommer att användas för att jämföras med det kritiska t-
värdet från t-fördelningen. Överskrids det kritiska t-värdet innebär det att 
nollhypotesen förkastas och skulle det understiga t-värdet förkastas det inte utan 
accepteras.  

3.6 Multipel regressionsanalys  

En regressionsanalys beskriver och utvärderar förhållanden mellan en given 
beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. För att undersöka 
sambandet mellan CAR och verkställande direktörens insynshandel, används 
multipel regressionsanalys eftersom sambandet mellan flera variabler undersöks 
(Brooks, 2014).  
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Ordinary Least Square - OLS 

För att studiens regressionsanalys ska anses korrekt måste vissa krav i formeln vara 
uppfyllda, dessa  krav är baserade på Ordinary Least Square (OLS) som ligger i 
grund för studiens regressionsanalys. 
Dessa krav listas här nedanför:  

- Feltermen används för att beskriva den variation som de oberoende variablerna 
inte kan förklara de beroende variablerna med. Väntevärdet är alltid lika med noll.  

- Kravet på normalfördelning måste uppfyllas.  
- Feltermens varians är konstant samt bestämd för alla de oberoende variablerna.  
- Kovariansen för de oberoende variablernas felterm är lika med noll, alltså får 

dessa ej korrelera till sig själva samt att det ej får bero på slumpen 
- För att undvika multikollinearitet, när två eller flera av de variabler som definieras 

som oberoende är korrelerade till varandra, är det mest effektivt att undersöka om 
det finns någon korrelation mellan de olika variablerna. Problemet som kan 
uppstå annars är att det blir svårt att urskilja vilken effekt de oberoende 
variablerna har på den beroende variabeln (Brooks, 2014). 

En rad med olika typer av analys och diagnostik kommer att utföras för att fastställa 
att den aktuella modellen och datan har uppfyllt dessa antaganden innan den 
slutliga multipla linjära regressionsanalysen genomförs. OLS beräknar 
regressionsmodellen enligt:  

 𝛾 = 𝛼 + 𝛽𝑥1 + 𝛽𝑥2 + 𝑒1

 𝛾 = Beroende variabeln 

 𝛼 = Interceptet för modellen 

 𝛽 = Oberoende variabelns koefficient 

 𝑥 = Oberoende variabeln 

𝑒 = Regressions statistiska felterm 
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Förklaringsgrad

Förklaringsgraden (R2) är ett mått på den oberoende variabeln förklaringskraft, 
alltså ett procentsats som visar hur väl den oberoende variabeln förklarar variationen 
i den beroende variabeln. Det finns två ytterligare mått, R Square och Adjusted R 
Square som anger andelen förklarad varians. Variansen ligger mellan 0-1 och 
utläses i procent, ett högt värde visar på en hög förklaringskraft. Adjusted R Square 
tar dessutom hänsyn till antalet oberoende variabler i regressionen och drar ner det 
en aningen. Om flertal oberoende variabler finns kan R Square överskatta den 
förklarade variansen, men detta är inget som ska påverka denna studie då det 
endast finns två oberoende variabler (Pallant, 2016). 

Beroende variabeln

Den beroende variabeln i denna studie är den kumulativa abnormala avkastningen, 
CAR, som har beräknats fram genom eventstudien. CAR används som den 
beroende variabeln då den antas påverkas av de oberoende variablerna och inte 
tvärtom.  

Oberoende variabler 

De oberoende variablerna som antas påverka CAR är följande: 

- Transaktionsstorlek: 
Köpvolymen multiplicerat med aktiepriset har beräknat ut transaktionsstorleken. 
Jeng et al. (2003) studie visade att transaktionsstorleken kan komma att spela roll då 
större volym genererade överavkastning, främst små bolag till följd av deras 
insynsinformation.  

- Företagets marknadsvärde 
Vid transaktionstillfället kan företagets marknadsvärde bidra till eventuell 
överavkastning. Detta i samband med att effekten av att en större insynshandel ger 
större påverkan på aktiekursen om det gäller ett mindre företag i jämförelse med ett 
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större företag. Förklaringen till detta är för att företag med lägre börsvärde är mindre 
likvida och det leder till en större effekt på aktiekursen vid en stor transaktion. 

Tester innan regressionsanalys

Innan en regressionsanalys kan göras, utförs ett antal tester för att undersöka om 
OLS-kraven kan hållas. Dessa tester har gjorts med hjälp av SPSS statistics 
programmet.  

P-P plot och histogram

OLS antar att studien är linjär och därmed används P-P plot för att undersöka detta. 
För att uppfylla kraven ska restvärden krama om den diagonala linjen, vilket visar på 
att modellens felpunkter inte är överdrivna. Om värden hamnar långt ifrån diagonala 
linjen, visar det tecken på icke-linjäritet (Pallant, 2016). Histogram som skapas i 
SPSS programmet är ett sätt att tyda studien normalfördelning, vilket är ett väsentligt 
antagande i regressionsanalysen. Normalfördelningen beskriver den symmetriska, 
klockformade kurvan, som har den högsta frekvensen i mitten av diagrammet och 
därmed mindre frekvenser vid sidan. En icke-normalfördelad regression är, 
exempelvis asymmetrisk och svansarna är stora. En förklaring till detta är att när 
vissa värden är extremvärden, även kallade uteliggare, leder det till en förkastning 
av normalfördelningen (Field, 2017).  

Homoskedasticitet

Homoskedasticitet innebär att varianserna i feltermerna är konstanta och om det 
skulle visa att varianserna inte är konstanta är testet heteroskedastiskt. För att få så 
korrekta resultat som möjligt vid regressionsanalysen, är det optimalt om variansen i 
feltermerna är så små som möjligt. Testning av homoskedasticitet kan göras genom 
att kontrollera spridningsdiagrammen, scatterplot, där det ej ska bildas krökta 
mönster och punkterna ska vara koncentrerade runt mitten av diagrammet (Pallant, 
2016).  
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Multikollinearitet

Ett av kraven vid användning av OLS-modellen är att korrelation får ej förekomma 
mellan de oberoende variablerna. Multikollinearitet kallas det om de oberoende 
variablerna är korrelerade med varandra. Korrelationskoefficienten bör ligga mellan 
-1 och +1. En koefficient på +1 indikerar ett perfekt positivt förhållande, en 
koefficient på -1 indikerar ett perfekt negativt förhållande och en koefficient på 0 
indikerar inget linjärt förhållande (Field, 2017). Hair et al. (2013), anger att ett 
minimalt toleransvärde på 0,10 eller mindre, eller ett stort 
variansinflationsfaktorsvärde (VIF) på 10 eller högre indikerar högt kollinearitet. 
Testning för multikollinearitet kan påvisa eventuell korrelation och detta kan justeras 
på olika sätt. Författaren kan välja att ignorera detta, utesluta en av de korrelerade 
variablerna eller också en omformatering till en kvot. Enligt Brooks (2014) kan en 
ignorering medföra problematik. Det kan medföra att regressionen ser bra ut men 
vid närmare undersökning ses ingen signifikans mellan de oberoende variablerna.  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Vid användning av kvantitativa data är det viktigt att den insamlade data är relevant 
och tillämpas till studiens syfte. Stor vikt läggs på huruvida studien är tillförlitlig eller 
inte samt om studien skulle kunna nå liknande resultat vid ett annat tillfälle. Detta 
kan även benämnas som validitet och reliabilitet (Holme & Solvang, 1997).  

Validitet
Graden av validitet är det som man vill mäta, exempelvis val av verktyg för att kunna 
besvara frågeställningen (Bryman & Bell, 2017). Denna studie har utgått från en 
välutvecklad och precis frågeställning för att nå hög validitet samt att källorna har 
recenserats med ett kritiskt öga innan användning. Genom att presentera hypoteser 
utifrån tidigare relevanta studier kan högre validitet uppnås. Hypoteser grundade i 
teorier som är grund till vetenskapliga artiklar bidrar till högre validitet (Ibid).   

Bryman och Bell (2017) har även upplyst att högre validitet är möjligt att uppnå 
genom att tillämpa metoder som redan är beprövade. I detta fall har eventstudie 
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använts, vilket räknas som en välkänd metod hos tidigare studier som undersöker 
insynshandel. För att undersöka olika reaktioner på aktiemarknaden har 
beräkningarna gjorts i följd med MacKinlays (1997) artikel ” Event Studies in 
Economics and Finance”. Detta tillvägagångssätt har även använts i Rose & 
Søpstads (2014) studie och även i de flesta studier presenterade under kapitel 
”tidigare forskning”.  

Då en stor del av studien har inneburit uträkningar för att bedöma om insynshandel 
kan ge överavkastning, har köptransaktioner tagits med. Detta då det är mer 
relevant för studien än andra presenterade händelser, såsom exempelvis 
pantsättning. Tiden för transaktion har inte tagits hänsyn till då det kan vara 
avgörande för resultatet samt att det ej finns presenterad på FI:s hemsida. På 
hemsidan har man tillgång till listorna efter handelns stängning 17.30, vilket innebär 
att det ej ska gå att agera på informationen under arbetsdagen. Ett ytterligare sätt 
att stärka validiteten hade kunnat vara genom att sträcka ut tidsperioden ytterligare 
men längre tidsperiod kan innebära problematik, exempelvis kan det bli 
överlappande externa händelser eller förändring i konjunkturcykeln som påverkar 
resultatet och inte insynshandeln längre (MacKinlay,1997). 

Reliabilitet

Inom forskning används reliabilitet för att beskriva mätningens tillförlitlighet. En viktig 
aspekt är att uppnå samma resultat vid upprepade mätningar och obunden av 
personen som utför handlingen (Bryman & Bell, 2017). Data som har använts i 
denna studie anses högt tillförlitligt, då det bygger på historiska stängningskurser 
för respektive företag. Informationen är hämtad från Finansinspektionens hemsida 
samt nasdaqomxnordic, data kommer att vara oförändrade och tillgång till 
informationen finns över tid. Microsoft Excel har använts för att minimera fel vid 
beräkning, listorna har laddats ner istället för att skrivas in manuellt. Nedladdning av 
listor bidrar till högre reliabilitet då det ej finns risk för felskrivningar och data som 
har presenterats stämmer. Det kan fortfarande finnas en risk för felberäkning på 
grund av mängden data och alla de nödvändiga stegen fram till resultat. 
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Kontinuerliga stickprov har genomförts i form av kontrollberäkningar vid varje steg i 
syfte att öka studiens pålitlighet.  

3.8 Metodkritik 

Med syftet att kunna besvara på frågan om det är möjligt att generera 
överavkastning genom att följa en VD:s förvärv i det egna bolaget har en 
eventstudie använts. Som tidigare nämnt är denna metod välbeprövad och 
förekommer i många vetenskapliga studier men en av metoden brister är dess 
tidperiod. Det kan vara problematiskt att utesluta andra händelser och 
omständigheter och med säkerhet påstå att justering av priserna beror på enbart en 
händelse. Det är alltså nästintill omöjligt att isolera en specifik händelses effekter i en 
eventstudie med ett längre eventfönster (MacKinley, 1997). Detta har tagits hänsyn 
till i studien då ett kortare eventfönster har valts, just för att minimera risken för att 
inkludera andra större händelser.  

Denna studie har enbart behandlat förvärv som Vd:n har gjort i finansinspektionens 
insynsregister. Detta innebär att köp som Vd:n eventuellt gör genom vänner och 
bekanta återspeglas ej i resultatet, detta undgår granskningen. Det kan även vara 
så att Vd:n exempelvis använder insynsinformation för att köpa aktier i andra 
betydelsefulla företag innan det egna företaget gör synliga förluster. I den här 
studien utgås det från att VD:n har gjort egna köp vid eget namn o det egna 
bolaget.  

Vidare kan marknadsmodellen i studien anmärkas. Den justerade 
marknadsmodellen är en förenkling som ej räknar ut den förväntade avkastningen 
med hjälp av alfakoefficienten och betakoefficienten utan antar att en aktie följer 
marknadens index. Detta innebär att den individuella risken för aktierna tas ej 
hänsyn till, vilket inledningsvis kan medföra skiljaktiga resultat. Det råder delade 
åsikter runt den punkten då MacKinley (1997) menade att den justerade 
marknadsmodellen är godtagbar att användas vid exempelvis börsintroduceringar 
medan forskarna Kishore, Agrawal och Rao (2004) ser en ringa skillnad mellan den 
justerade marknadsmodellen och rådande marknadsmodellen. 
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4.0 Empiri 
___________________________________________________________________________ 

Under detta kapitel presenteras empirin som har kunnat erhållas från den samlade data. 
Studien innefattas av 103 transaktioner och med dessa som grund har beräkningar gjorts. En 
beskrivande graf kommer att presenteras nedan för AAR, CAR samt en tabell som visar t-
värden. Kapitlet innefattar även prövning av hypotesen. Slutligen presenteras 
regressionsanalysen.  

Beräkningar har gjorts på de 103 inräknade transaktioner som VD:n har gjort från 
2015-04-01 till och med 2019-04-01. Figur 1 illustrerar de dagliga förändringarna för 
den dagliga genomsnittliga överavkastningen (AAR) under eventfönstrets elva 
dagar. Därav dagarna som står på x-axeln och den procentuella överavkastningen 
finns på y-axeln. 

Figur 1. 

  

Figur 1 visar ingen konstant utveckling utan från publiceringsdagen ses en höjning 
dag ett (t1), 0.59%, men detta går ner dag två (t2), -0.69. Från dag 3 (t3) kan en 
drastisk minskning ses ner till dag fyra (t4) som hamnar på -1.6%. Den kraftiga 
nedgången i AAR (t4) kan inte förklaras med annat än tillfällighet. Grafen ligger till 
en stor del på en positiv nivå.  
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Figur 2. 

Den kumulativa avkastningen (CAR) presenteras här nedan i figur 2. Eventdagarna 
visas på x-axeln och det procentuella resultatet presenteras på y-axeln. 
Beräkningarna har gjorts dag för dag för eventfönstret. De första dagarna i 
eventperioden lägger sig CAR på en positiv nivå i form av överavkastning. Därav 
sjunker det neråt efter publiceringsdagen (t0) och en liten ökning kan ses på t3 
innan det enbart sjunker neråt. 

Resultattabell

Nedanstående tabell visar eventdagarna på första kolumnen och därefter 
beräkningar av AAR på andra kolumnen. CAAR står längst ner för hela perioden. 
Tabellen visar även t-värden som sedan har prövats och jämförts med det kritiska 
värdet som i denna studie är 1.66.  

Tabell 1. 

Period AAR AAR (%) CAAR T-värden >1,66 (Kritiska T-
värde)

t-5 0,001072996 0,107299605   0,374085765 Ja

t-4 0,005569513 0,556951285   1,941736388 Nej

t-3 0,011976316 1,197631565   4,175382753 Nej

t-2 -0,00521826
6

-0,52182661
2

  -1,8192789 Nej

t-1 0,011522798 1,152279806   4,017269893 Nej
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Tabellen visar att AAR är lägst dag (t4) då den ligger på -1,61% och dagen med 
störst positiv skillnad är dag (t-3) på 1,97%. Om fokus endast ligger på dagar efter 
publiceringsdagen är det tydligt att (t3) har störst skillnad på 0,94%. T-värden ligger 
som högst på 4.17 och innebär att det har passerat det kritiska värdet. Som lägst 
kan t-värdet finnas att vara -0,596. 

Resultat av hypotesprövning

Hypotestest 

AAR Standardavvikelse N= 103  
-0,001709557 0,0291102244 

Nedan visas ett exempel på beräkning av t-värde för t0: 

  t-värde = __-0,001709557___ = -0,596014338  

                  0,0291102244/  

Med hjälp av en signifikanstest kan analys av en hel period eller specifika dagar ske 
för att försöka besvara på studiens forskningsfråga. Hypotesen som ska prövas 
lyder enligt följande:  

t0 -0,00170955
7

-0,17095572
5

  -0,59601433
8

Ja

t1 0,005995672 0,599567168   2,090310982 Nej

t2 -0,00691528
7

-0,69152873
2

  -2,41092271 Nej

t3 0,009368561 0,936856112   3,266223908 Nej

t4 -0,01616876
8

-1,61687678
6

  -5,63702530
9

Nej

t5 -0,00294040
1

-0,29404010
8

  -1,02513162
7

Ja

t-5 till 
t5

- - 0,01255357
6

4,376636804 Nej

103
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- H0: Det är inte möjligt att generera överavkastning genom att följa en 
VD:s förvärv i det egna bolaget.

- H1:  Det är möjligt att generera överavkastning genom att följa en VD:s 
förvärv i det egna bolaget. 

Som tidigare nämnt är signifikantnivån 5 % för denna studie. För att kunna pröva 
hypoteserna måste det beräknade t-värdet jämföras med det kritiska t-värdet. Det 
observerade värdet är 4,38 och i jämförelse med det kritiska värdet som är 1.66 kan H0 

förkastas.  

4.1 Tester innan regressionsanalys  

P-P plot och histogram

Den normala P-P plot visar på att det är icke-linjärt och en felfördelning kan ses- 
Prickarna ligger inte parallellt med diagonala linjen utan två små kurvor kan ses. 
Längs 0.6 möts prickarna med den diagonala linjen kort innan det sviktar och sjunker 
ner vid 0.72 och därav går upp igen vid 0.9. 

              Figur 3. 
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Enligt figur 4 är studiens regression inte normalfördelad. Fördelningen av resultatet 
är inte perfekt normalt distribuerad och negativ skevhet på -8 kan ses. 
Histogrammet har en längre svans åt vänster, vilket bildades då uteliggare kan ses i 
diagrammet nedan. Därav bör försiktighet användas vid att förlita sig för mycket på 
styrkorna hos koefficienterna.  
  

 Figur 4. 

Homoscedasticity

Vid en granskning på scatterplot bör vi idealiskt inte se något krökligt mönster eller 
en slumpmässig fördelning av data runt 0 (Field, 2017). I figur 5 kan vi däremot se 
att punkterna har samlats runt -1 och 1 samt några uteliggare kan ses på högra 
sidan av diagrammet. Lägsta punkt kan ses nere vid -7,5 och högsta kan läsas av 
vid 4.5.  

  

  31



 Figur 5. 

Multikollinearitet

Pearsons Correlation visar en korrelation mellan CAR och transaktionsstorlek på 
0.04 och mellan CAR och marknadsvärde, -0.029. Toleransnivån kan läsas av som 
visar 0.983 mellan de två oberoende variablerna, transaktionsstorlek och 
marknadsvärdet. Variance inflation factor (VIF) ligger på 1.018.   

Tabell 2. 

Correlations

CAR

Tra
ns i 
tus
en

Börs i 
milj.

Pearson Correlation CAR 1,000 0,040 −0,029
Trans 
i 
tusen 
sek

0,040 1,000 −0,132

Bors i 
miljon
er

−0,029 −0,132 1,000
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Resultat från Regressionsanalys 

I model summary hittas förklaringsgraden (R) som visar en mycket lågt procentantal, 
0.046. Den justerade förklaringsgraden visar på ett negativt värde, -0.018.  

Tabell 3.

Sig. (1-tailed) CAR . 0,346 0,387
Trans 
i 
tusen 
sek

0,346 . 0,092

Bors i 
miljon
er

0,387 0,092 .

N CAR 103 103 103
Trans 
i 
tusen 
sek

103 103 103

Bors i 
miljon
er

103 103 103

Collinearity tolerance 0,983 0,983

VIF 1,018 1,018

Model Summaryb

Model R

R 
Sq
uar
e

Adjust
ed R 
Squar

e

Std. 
Error 
of the 
Estim

ate
1 ,

04
6a

0,002 −0,018 0,097672525336709

a. Predictors: (Constant), Bors i 
miljoner, Trans i tusen sek
b. Dependent Variable: CAR
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5.0 Analys 

___________________________________________________________________________
Nedanför följer en analys av den insamlade data. Resultatet har sammanställts samt jämförts 
med både relevant teori och tidigare studier. Därefter kommer en resultatdiskussion och 
allmän reflektion med stöd från teoretiska referensramen. Slutligen följer en slutsats och 
arbetet avslutas med förslag till vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

Efter en sammanställning av resultatet accepteras H1 som uttrycker att det är möjligt 
att imitera en VD:s förvärv för att generera överavkastning. Majoriteten av resultatet 
är signifikanta på en fem procents nivå och bekräftar därmed H1. Resultaten i t-
värden visar att nollhypotesen förkastas för alla eventdagar förutom t-5, t0 och t5. 
Detta innebär även att nollhypotesen stöds ej för hela eventfönstret då det överstiger 
det kritiska t-värdet. Den observerade t-värdet, 4.38 är högre än det kritiska t-värdet 
som ligger på 1.66. Resultatet uppvisar också en genomsnittlig kumulativ 
överavkastning på 1.26% för hela elva dagarsperioden. Detta resultat kan anses 
vara statistiskt säkerställd då nollhypotesen kunde förkastas. 

Figur 1 visar en illustrering av AAR samt dess beräknade siffror finns presenterade 
på tabell 1 i kolumn 2. Dag t-3 ligger AAR som högst, 1,198 och som lägst under t-5 
med -0.29. Med tanke på att insynspersoner har tre dagar på sig att anmäla in 
förvärv kan det vara så att köpen skedde just dag t-3. Detta kan förklara den höga 
siffran. Dagen efter publiceringsdagen ses en ökning på 0,77% vilket tyder på att 
marknaden har reagerat på förvärvet och därmed kan en positiv ökning ses. Figur 1 
visar även en drastisk sjunkning dag 4 på -1,617 som kan ses som tillfällighet då 
dag 5 ökar igen till -0,294. Figur 2 som visar CAR följer samma upp- och nedgångar 
precis som figur 1. Högsta avkastningen och höjningen ses på dag t-3, en dag 
innan publiceringsdagen och även en ringa höjning dag t+3. Efter tredje dagen efter 
publicering sjunker grafen ner. För perioden t-5 till t5 kan en positiv kumulativ 
genomsnittlig överavkastning ses på 1.26%. Det positiva CAAR innebär som tidigare 
nämnt att marknaden reagerar positivt och signalhypotesen kan bekräftas.  
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Regressionsanalysen

En regressionsanalys gjordes för att utvärdera förhållandet mellan CAR och de två 
oberoende variablerna, marknadsvärde och transaktionsstorlek. Testerna som 
gjordes innan regressionsanalysen var ej i linje med OLS kraven, exempelvis visade 
P-P plot ingen linjär eller diagonal linje utan punkterna formar en våg. Ett annat test 
som gjordes var histogrammet, varvid normalfördelningen skulle undersökas. Figur 
4 visar tydligt att det är på grund av uteliggarna som ett icke-normalfördelat resultat 
visar. Svansen är längre på vänstra sidan, däremot är det flesta värden samlat kring 
noll och en upphöjning kan ses i mitten. Signifikans låg på 0.899 vilket är extremt 
högt och förbi de fem procenten, vilket innebär att det inte är signifikant. Detta 
innebär då att koefficienten är noll (Field, 2018).  

Korrelationen mellan de oberoende variablerna var låga och inom ramarna enligt 
Hair et al (2013). Att det inte visade stor samband mellan de oberoende visar på att 
studiens arbete inte har blivit präglad av de oberoende variablerna. Pearsons 
correlation visar - 0.132 % mellan marknadsvärdet och transaktionsstorleken vilket 
innebär att det är en negativ korrelation. Toleransvärdet var 0.983 vilket är inom 
ramen, då under 0.1 visar på hög kollinearitet. Detsamma kan sägas om VIF som 
låg på 1.018, då över 10 bekräftar hög kollineraritet (Hair et al, 2013). OLS kravet 
om att multikollinearitet ej ska råda uppfylls då tabell 2 styrker detta.  

De tester som gjordes för att testa regressionsanalysen visade på olika brister. De 
visade på att regressionsanalysen är heteroskedastisk samt icke-linjär. Författaren 
antar att dessa inkorrekta resultat kan bero på testets residualer. En närmare 
granskning har gjorts på de uteliggare som har identifierats, förtagets 
aktiekurshistorik har jämförts med de extrema värdena. Inga felaktigheter kunde 
upptäckas. En regressionsanalys genomfördes trots att författaren klart kunde se att 
alla kraven ej var uppfyllda. Analysen visade en förklaringsgrad på 0.046, alltså 4.6 
procent vilket är väldigt lågt (Field, 2018). R Square visade ett mått på 0.2 procent. 
Dessa mått kommer ej analyseras eller tas med i resultatet då de föregående 
testerna uppfyllde ej alla OLS krav och därför bedömer författaren att 
förklaringsgraden ej stämmer.  
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6.0 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt Famas (1970) teori om den effektiva marknadshypotesen ska det inte vara 
möjligt att förvänta sig att överträffa marknaden genom att ta till av offentlig 
information. Då CAAR för hela eventfönstret är 1,26 för denna studie och det 
beräknade t-värdet är högre än det kritiska t-värdet, innebär det att H0 inte stödjs. 
Detta är i linje med bland annat Bajo & Petraccis (2006) studie som kunde visa att 
imitation av insynspersoner förvärv ger överavkastning. CAR för dag tre var -1% 
vilket sågs som väldigt lågt och det är lik CAR som har fåtts i denna studie, -0,99%. 
Vidare i den studien kunde ses att CAR ökar succesivt efter tionde dagen. Detta är 
något som är similar med denna studies resultat, då CAR dag (t5) är 1.9%. Jeng et 
al (2003) diskuterar att marknaden oftast svarar inom de första fem dagarna men att 
den största överavkastningen kommer efter första månaden. Resultatet i den studien 
visade på att insynspersoner har bra översikt på marknaden och vet när det gynnar 
att köpa eller sälja aktier. Liknande resultat kunde ses på den svenska studien, 
Wahlström (2003) som kunde se överavkastning på de större bolagen vilket 
stämmer överens med denna studie som granskade OMX30. 

Resultatet för hela eventperioden beräknar ett t-värde på 4,38 och det ger enligt 
signifikanstestet tillräckligt med bevis för att kunna förkasta H0. Detta resultat kan ta 
stöd från Jaffes (1974) studie som bekräftade att insynshandel ger möjlighet till 
överavkastning. Även Grishchenko, Litov och Mei, (2002) visade att överavkastning 
genereras efter insynshandel. En studie som visar motsatt resultat är Antoniadis, 
Gkasis och Sormas (2015) studie som menade på att marknaden var effektiv. De 
kunde inte generera överavkastning. I jämförelse med denna studies AAR dagen 
efter publiceringen som var 0,599% visade Antoniadis, Gkasis och Sormas (2015) 
ett negativt AAR på -0,8475%. Detsamma gäller med CAR, då artikeln visade ett 
negativt CAR på -0.8475 och denna studien hade ett positivt CAR på 0.429. Ett 
positivt AAR på 0,4102 och CAR på 0.4102 kunde dock ses dagen innan 
publiceringsdagen. Det kan handla om eventuellt informationsläckage då AAR och 
CAR var endast positivt två dagar innan och dagen innan publiceringsdagen 
(Antoniadis, Gkasis & Sormas, 2015). 
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Jeng et al (2003) samt Seyhun (1998) har nämnt att insynspersoner besitter på viktig 
information som kan hjälpa till att förutspå marknadens utveckling. I figur 1 där AAR 
illustreras är (t-3) högst med 0,937% och därmed sjunker rejält två dagar innan 
publiceringen. Detta kan diskuteras om antagandet görs att Vd:n gjorde 
köptransaktionen dag tre med tanke på att insynspersoner har tre dagar på sig att 
anmäla (Finansinspektionen, 2016). Precis efter köpet sjunker AAR ner till negativ 
-0.52 och trots att överavkastning genereras så toppar det ej (t-3). Kallunki et al 
(2009) kunde visa på den svenska marknaden att ledande befattningshavare kunde 
ha andra anledningar såsom balansering av portfölj, skatteanledningar etc. Det 
handlar alltså inte alltid om att maximera avkastningen och framför allt inte 
utnhyttjande av insynsinformationen. Även Lakonishok och Lee (2001) menar att 
Vd:n agerar oftast inte på insynsinformation och enligt the random walk teorin sker 
kursutvecklingen slumpmässigt och är oberoende av varandra. Detta skulle även 
kunna vara en förklaring till att AAR ändras drastiskt för varje dag och ej håller en 
jämn utveckling. Däremot visar studiens t-värde för publiceringsdagen -0,596 vilket 
är lägre än det kritiska värdet (1.66) och dagen efter hade det ökat till 2.09 alltså 
högre än 1.66. Enligt signaleringshypotesen kan förvärv ses sett som en signal från 
sändaren i detta fall Vd:n till investerarna. En ökning i AAR visar på att den 
genomsnittliga överavkastningen ökade i procent till dagen efter, signalen var tydlig 
hos marknaden. 

6.2 Reflektion med teoretisk återkoppling  

Rose och Sopstads (2015) studie visade att överavkastning inte kunde fås i 
samband med insynshandel. En jämförelse på den studien och denna studies AAR-
graferna visar motsatta utvecklingar, exempelvis ses en nedgång efter 
publiceringsdagen medan i denna studie ses en ökning efter publiceringen. 
Däremot har de en ökning från t-1 till t0 och det motsatta visar denna studies 
resultat. Detta indikerar på att marknaden snabbt reagerar på de tillkännagivna 
insynstransaktionerna när de blir tillgängliga, vilket är i linje med effektiva 
marknadshypotesen i den halvstarka formen som säger att ny offentlig tillgänglig 
information snabbt införlivas i den aktuella aktiekursen. Med tanke på att H0 ej 
accepteras i denna studie innebär det att marknaden inte anses vara effektiv, det är 
möjligt att generera överavkastning genom att imitera en VD:s förvärv. Med dagens 
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teknik och analysprogram är det möjligt att åstadkomma överavkastning. Genom att 
ha tillgång till VD:s köptransaktioner och imitera är det möjligt att gå mot Famas 
(1970) teori om en effektiv marknad (De Ridder, 2002).  

Även Cheuk, Fan & So (2006) kunde visa ett tydligt samband mellan insynshandel 
och ökad aktiekursutveckling. Det framgår i Jeng et al (2003) studie att VD:n besitter 
på mest information och därför kan det innebära att förvärv signalerar starkt då det 
görs för privat vinning. Det signalerar även positivt då det visar att insynspersonen 
tror starkt på bolaget och är villig att investera sina egna pengar (Cheuk, Fan & So, 
2006). Även Ikenberry et al. (1995) menar på att insynspersoners intresse samt 
involvering i aktieköp i egna bolaget sänder signaler som inte fanns där tidigare. 
Även antaganden gjorda av Rose och Søpstad (2014) och Lakonishok och Lee 
(2001) visar detta, som menar på att det finns en möjlighet till att marknaden 
reagerar positivt på verkställande direktörers insynsköp, då det kan signalera att en 
tillgång är över- eller undervärderad. Diskussioner om asymmetrisk information görs 
även i Bhattacharya och Daouks (2002) studie som menar på att insynsinformation 
inte består i framtiden utan gäller i nuläget. Det är möjligt för insynspersoner att 
agera utifrån insynsinformation men väldigt svårt för icke informerade investerare att 
veta om det. Seyhun (1989) och Kallunki et al (2009) menar även att all 
insynshandel görs inte utifrån odelad information utan det beror mycket på 
insynspersonen mod, personlighet och andra externa faktorer.  

Insiderfonder använder sig att ledande befattningshavares förvärv för att sedan 
imitera detta och generera överavkastning. Att de har växt och blivit större idag 
innebär att grundtanken har fungerat och de har lyckats med överavkastningen. 
Dovre Inside Nordic är ytterligare en fond som imiterar insynspersoner och även de 
har växt enormt. Detta visar även att insynshandel pågår i Sverige trots att reglerna 
har blivit strängare och finansinspektionen ska rapporteras om alla dessa förvärv. 
Emanuele Bajo och Barbara Petracci (2006) kunde i sin studie komma fram till 
överavkastning vid imitation är möjligt och detta har bevisats i dessa fonder och 
även med hjälp av denna studies resultat. Med tanke på att dessa fonder växer och 
gör vinst på att imitera insynspersonerna visar det på att dessa insynspersoner 
använder insynsinformationen till sin förtjänst.  
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Denna studies resultat visar CAAR på 1,25% och det går i linje med Jaffe (1974) 
redovisade CAAR efter två månader som var 1.18%. Givetvis måste eventfönstret 
tas hänsyn till men det som professor LO (2004) diskuterar är just att nivån på 
marknadseffektiviteten kan variera genom tid. Det som menas med det är att 
marknaden inkluderar information i större omfattning och det finns många andra 
faktorer som påverkar aktiekursutvecklingen. Teorin inkluderar faktorer såsom 
psykologiska fördomar, bullerhandel och andra marknadsförändringar. Precis som 
nämnd i metodavsnittet kan ett längre eventfönster bidra till att andra faktorer och 
händelser påverkar just aktiepriset. Detta gäller inte i denna studie då eventfönstret 
sträckte sig till elva dagar.  

I artikeln ”Measuring Private Information Trading In Emerging Markets” diskuteras 
bland annat investerarens bild av ett företag där insynshandel uppstår. I Ryssland 
exempelvis visar resultaten att investerarna inte har något emot det, detta kan även 
bero på att insynshandel ej har uppmärksammats som ett brott på samma sätt som i 
Sverige. Att ha ett bra rykte påverkar inte enbart det specifika landet utan även på 
en internationell nivå. Bhattacharya och Daouk (2002) resonerar kring åtal mot inre 
handel och menar på att det skapar ett farligt investeringsklimat för internationella 
investerare och skrämmer bort de. Alltså kan insynshandel ha flera andra 
konsekvenser förutom det uppenbara, att få böter. Med ett CAAR på 1.26% visar 
denna studien att den genomsnittliga kumulativa överavkastningen är positiv och att 
marknaden har reagerat på Vd:ns förvärv. 

7.0 Slutsats 

Studien har undersökt om det är möjligt att imitera verkställande direktörers köp av 
aktier i bolaget de är anställda i och generera överavkastning. Detta för att studera 
marknadseffektiviteten i relation till den effektiva marknadshypotesen och för att se 
om transaktionerna har någon ekonomisk betydelse för övriga investerare på 
marknaden.  
Resultatet visade att det är möjligt att generera överavkastning genom att följa en 
VD:s förvärv i det egna företaget. Det observerade t-värdet översteg det kritiska t-
värdet vilket antyder på att hypotesnoll förkastas. Majoriteten av resultatet var 
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signifikanta på en 5% nivå. En ökning på AAR kunde ses dagen efter 
publiceringsdagen vilket antyder på att marknaden har reagerat. Högst AAR kunde 
hittas på t-3 och lägst hittades på t4. En regressionsanalys gjordes men kunde ej tas 
med i resultatet då OLS kraven ej uppfylldes. Det visade ingen korrelation mellan de 
oberoende variablerna, transaktionsstorlek och marknadsvärde.  

Förslag till vidare forskning

Under arbetets gång har flertal nya frågor uppstått och som skulle vara intressant att 
undersöka närmare. För framtida studier finns möjligheten att inkludera flera index, 
undersöka även de mindre omsatta företagen och därefter jämföra resultaten. 
Det skulle även vara intresseväckande att utöka tidsperioden och undersöka en 
längre period, möjligen under några år då konjunkturen anses vara hög eller låg. 
Som regel har insynspersoner begränsningar på hur tidigt de får köpa samt sälja 
aktier och därför skulle ett längre eventfönster vara givande att granska.  
För att spinna vidare skulle en kvalitativ studie kunna vara passande där erfarna 
investerare berättar om ifall de går efter VD:ns köp och hur mycket det påverkar 
deras beslut i involverande av en ny investering. Det går även att vända på det och 
intervju insynspersoner och vad som fångar deras intresse vid förvärv.  
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