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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Titel: Genererar insiderhandel överavkastning? - En studie om insiderhandel på 

Stockholmsbörsen 

Författare: David Edvardsson, Fredrik Ruthberg 

Handledare: Ogi Chun 

Börsen ger en möjlighet för företag att erhålla kapital och för placerare att tillgodogöra 

sig vinster i samband sina investeringar. Personer med insyn i det egna företaget har 

ofta tillgång till mer information än den övriga marknaden. Tidigare forskning som 

genomförts på internationella marknader har visat att dessa personer utnyttjar detta 

informationsövertag för egen vinning. Denna studie undersöker huruvida detta sker på 

den svenska aktiemarknaden.  

Studien undersöker transaktioner gjorda av insynspersoner från 90 företag under 

tidsperioden 2006-01-01 till 2011-12-31. Resultatet visar att aktieinvesteringar gjorda 

av personer med insyn genererar högre vinster än marknadens genomsnitt. Detta sker 

främst i samband med säljtransaktioner.  
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Sammanfattning 

Titel: Genererar insiderhandel överavkastning? - En studie om insiderhandel på 

Stockholmsbörsen. 

Författare: David Edvardsson, Fredrik Ruthberg 

Handledare: Ogi Chun 

Bakgrund: Börsen ger en möjlighet för företag att erhålla kapital och för placerare att 

tillgodogöra sig avkastning.  Personer med insyn i det egna företaget, så kallade 

insiders, kan dock i egenskap av sin position inneha kurspåverkande information som 

övriga aktörer på marknaden inte har möjlighet att ta del av. Tidigare forskning har 

påvisat att insiders utnyttjar denna informationsasymmetri för att på så sätt tillgodogöra 

sig överavkastning. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om insiders kan tillgodogöra sig 

överavkastning genom handel med aktier på Nasdaq OMX. Vidare ämnar studien 

utröna eventuella skillnader i överavkastning beroende på företagsstorlek, 

transaktionsstorlek samt tidsperiod.  

Metod: I denna studie har en kvantitativ forskningsstrategi i form av en eventstudie 

tillämpats. Studien har en deduktiv ansats och undersöker insidertransaktioner från 90 

företag på stockholmsbörsen under tidsperioden 2006-01-01 till 2011-12-31. För 

beräkning av överavkastning har den justerade marknadsmodellen använts. Kursdata för 

respektive företag har hämtats från databasen Thomson Reuters EcoWin Pro. 

Information om insidertransaktioner har hämtats från finansinspektionens 

insynsregister. 

Resultat: Resultatet visar att insiders tillgodogör sig överavkastning genom handel med 

aktier i det egna företaget, främst i samband med säljtransaktioner.  

Sökord: Insiderhandel, insynshandel, Finansinspektionen, överavkastning, 

informationsasymmetri, effektiva marknadshypotesen. 
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Abstract 

Title: Does insider trading generate abnormal returns? – A study of insider trading on 

the Stockholm stock exchange. 

Author: David Edvardsson, Fredrik Ruthberg 

Tutor: Ogi Chun 

People with insight into their own company, also known as insiders, can have access to 

price-sensitive information which other investors are not able to access. Previous 

research has shown that insiders exploit this asymmetric information to thereby obtain 

abnormal returns. 

The purpose of this study is to investigate whether insiders can obtain abnormal returns 

by trading shares on Nasdaq OMX. Furthermore, the study aims to investigate if there 

are any differences in the abnormal return depending on company size, transaction size, 

and time period.  

This study investigates insider transactions of 90 companies on the Stockholm Stock 

Exchange during the time period 2006-01-01 to 2011-12-31.  

The results show that insiders obtain abnormal returns by trading shares in their own 

company. The abnormal returns occur primarily related to sales transactions. 

Keywords: Insider trading, abnormal return, asymmetric information, efficient markets, 

Finansinspektionen. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, problembakgrund, samt 

problemformulering. Avslutningsvis redovisas studiens avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 

Stockholmsbörsen är idag Sveriges största handelsplats för värdepapper. Börsen ger en 

möjlighet för företag att erhålla kapital och för placerare att tillgodogöra sig avkastning 

på sin investering. De hårda kraven på ekonomisk redovisning hjälper till att öppna upp 

företagen för allmänheten och bidrar på så vis till större insyn1. Stockholmsbörsen ägs 

av Nasdaq OMX group och drivs sedan 1990 helt elektroniskt2. Ett bra sätt att skapa sig 

en överblick över Stockholmsbörsens utveckling är genom ett så kallat marknadsindex. 

OMXSPI (OMX Stockholm Price Index) är ett all share-index vilket innebär att det 

innehåller en sammanvägning av samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen3. 

Vi matas dagligen med information från nyhetsmedier, analytiker och inte minst från 

företagen själva. Denna information ska i sin tur återspeglas i aktiens pris. Aktier, precis 

som många andra placeringsalternativ medför alltid en risk då dess framtida utveckling 

är omöjlig att förutspå. Personer med insyn i det egna företaget, hädanefter benämnda 

“insiders”, kan dock i egenskap av sin position inneha kurspåverkande information som 

övriga investerare inte har möjlighet att ta del av4. Insiderpersonen kan då på grund av 

informationsasymmetri skapa sig en fördel gentemot den övriga marknaden och på så 

sätt tillgodogöra sig överavkastning för egen vinning. 

För att motverka detta har Finansinspektionen som uppgift att föra register över all 

insiderhandel som genomförs i svenska börsnoterade företag. Personer med insyn i det egna 

företaget är därför skyldiga att anmäla samtliga transaktioner rörande företagets 

värdepapper till Finansinspektionen5. Till insiders räknas personer inom företagets ledning, 

styrelse samt deras familjemedlemmar. Företagen är även skyldiga att registrera övriga 

personer med en insynsroll inom företaget. En insiderperson har idag fem arbetsdagar på sig 

att anmäla en transaktion till Finansinspektionen, som publicerar information om en 

transaktion på sin hemsida. Dessa transaktioner publiceras även i många dagstidningar som 

exempelvis SVD Näringsliv och Affärsvärlden. 

                                                           
1 Nasdaq OMX, Om börsen, http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/varforfinnsborsen/, 2012-11-06 
2 Nationalencyklopedin, Stockholmsbörsen, http://www.ne.se/stockholmsb%C3%B6rsen-ab, 2012-11-05 
3 Nasdaq OMX, OMXSPI, http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info/?Instrument=SE0000744195, 2012-11-05 
4 Birger Möller, ”Svensk aktiemarknad”, (1962), s.140 
5 Finansinspektionen, Marknadsmissbruk, http://www.fi.se/Tillsyn/Statistik/Marknadsmissbruk/, 2012-12-17 
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Att handla med aktier i det egna företaget är inte olagligt. Det är först när personen i 

fråga agerar på icke offentlig information som ett brott begås. Dock är det få som döms 

för insiderbrott då denna typ av brott är svåra att bevisa. Kreditinstitut, 

värdepappersinstitut och börser är skyldiga att rapportera transaktioner som kan 

associeras med insiderbrott. Finansinspektionen lämnar därefter över dessa ärenden till 

ekobrottsmyndigheten som i sin tur kan väcka åtal. Nedan redovisas misstänkta 

insiderbrott i Sverige under perioden 2008-20126. 

Tabell 1, Misstänkta insiderbrott 2008-2012 

Ärendetyp 2008 2009 2010 2011 2012 
Misstänkt insiderbrott 110 98 118 108 93 
Misstänkt obehörigt 

röjande av 
insiderinformation 

4 1 2 1 0 

Misstänkt utebliven 
rapportering 

0 2 0 0 0 

Källa: Finansinspektionen, Statistik marknadsmissbruk  

Att det finns en tro till att insiderhandeln kan generera överavkastning är dock tydligt. 

2008 grundade Erik Lidén och Markus Rosenberg, tidigare doktorander från 

Handelshögskolan i Göteborg, företaget Lidén, Rosenberg & Partners Fonder 

Aktiebolag, som sedan skulle bli Scientia Fund Management AB. Företaget är ett 

fondbolag vars affärsidé är att följa insiders transaktioner7. Företaget har idag nio fonder 

där fonden “Inside Sweden” handlar med aktier från stora och medelstora företag. 

Fonden har under det senaste året uppnått en avkastning på 11,9 % vilket är cirka 1,5 % 

högre än index (OMXSPI)8. 

Intresset för insiders möjlighet att tillgodogöra sig överavkastning har historiskt sett 

varit stort även inom den vetenskapliga världen. Forskning som bedrivits av Seyhun 

(1986) samt Jaffe (1976) har visat att insiders med hjälp av icke offentlig information 

genererar överavkastning i samband med köp- och säljtransaktioner9 10. Enligt dessa 

forskningsresultat köper insiders aktier innan en positiv aktiekurspåverkande nyhet når 

marknaden, och säljer tillgången innan en negativ nyhet. Seyhun (1986) och Jaffe 

(1976) har i sina studier även undersökt utomståendes (hädan efter benämnda 

“outsiders”) möjlighet att generera överavkastning genom att följa insiders 

                                                           
6 Finansinspektionen, Statistik marknadsmissbruk, http://www.fi.se/Utredningar/Statistik/Marknadsmissbruk/Anmalt-till-aklagare/, 2012-11-06 
7 Scientia, Fondbolaget Scientia, http://www.scientia.se/fondbolaget-2/var-historia/, 2012-11-06 
8 Scientia, Fonden Inside Sweden, http://www.scientia.se/vara-fonder/inside-sweden/, 2012-11-06 
9 Jeffrey F. Jaffe, "Special Information and Insider Trading", The Journal of Business, Vol. 47, No. 3 (1974), s. 422 
10 H. Nejat Seyhun, “Insiders Profits, Costs of Trading, and Market Efficiency”, Journal of Financial Economics 16 (1986), s.206 
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transaktioner. Både Seyhun (1986) och Jaffe (1974) kunde dra slutsatsen att detta var 

möjligt men att överavkastningen blev låg eller obefintlig om transaktionskostnader 

beaktades11. 

1.2 Problembakgrund 

Fama (1970) skrev i sin artikel ”Efficient Capital Markets: A review of theory and 

empirical work” att det korrekta priset på en tillgång uppnås när samtliga 

marknadsaktörer kan ta del av samma information. Det är således tillgången av 

information samt dess påverkan på marknaden som beskriver hur effektiv en marknad 

är. Detta kan leda till problem på en aktiemarknad då personer med insynsställning med 

stor sannolikhet besitter mer information om det egna företaget än den övriga 

marknaden. Insidern kan då besluta att köpa eller sälja en tillgång baserat på 

information som ännu ej kommit till marknadens kännedom. 

På en marknad där det råder informationsasymmetri och där vissa aktörer genererar 

större avkastning än den resterande marknaden finns risk för att det allmänna 

förtroendet för marknaden sjunker. Detta kan i sin tur resultera i att placerare väljer att 

sluta handla. Detta skulle bidra till en marknad med få placerare vilket skulle missgynna 

samtliga aktörer på marknaden12. 

Tidigare forskning har undersökt ett flertal bakomliggande faktorer till överavkastning i 

samband med insiderhandel. Seyhun (1986) har identifierat skillnader i överavkastning 

beroende på transaktionsstorlek, företagets marknadsvärde samt insiderns position. 

Överavkastning kunde bekräftas för alla företagsstorlekar där den högsta kunde 

observeras i mindre företag. Seyhun kom även fram till att de personer som anses ha 

störst insyn i företaget så som styrelsemedlemmar och VD även var de som genererade 

den högsta överavkastningen13.  

Vi har som avsikt att studera detta ämne då det till skillnad från den amerikanska 

marknaden genomförts få studier på den svenska marknaden. Vi är även intresserade av 

att se om de resultat som tidigare forskare kommit fram till fortfarande är aktuella. Det 

är idag betydligt lättare för allmänheten att ta del av insynsregistret då internet skapat 

bättre förutsättningar för registrets tillgänglighet. När Seyhun (1986) genomförde sin 
                                                           
11 Seyhun, (1986), s.196-211 
12 George A Akerlof, ”The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 
3 (1970), s.189-192 
13 Seyhun, (1986), s.206 
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studie var tidsspannet mellan att en transaktion genomförts tills dess att informationen 

blev tillgäng för allmänheten mellan 60 till 90 dagar14. Dagens förutsättningar har 

således gjort det betydligt lättare för en outsider att följa insiders transaktioner. 

1.3 Problemformulering 

• Genererar insiderhandel överavkastning? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om insiders kan tillgodogöra sig överavkastning 

genom handel med aktier på Nasdaq OMX. Vidare ämnar studien utröna eventuella 

skillnader i överavkastning beroende på företagsstorlek, transaktionsstorlek samt 

tidsperiod. Utöver detta ämnar studien att undersöka outsiders möjlighet att tillgodogöra 

sig överavkastning genom att imitera transaktioner som redovisas i finansinspektionens 

insynsregister. 

1.5 Avgränsningar 

• Studien ämnar endast undersöka insiderhandel på Stockholmsbörsen. 

• Endast köp- och säljtransaktioner av aktier kommer att beaktas. Tillgångar som 

ej är av köp- eller säljkaraktär som exempelvis arv och gåvor förknippas inte 

med aktivt handlande och riskerar därmed att försvaga effekten av eventuell 

överavkastning associerad med informationsasymmetri. Optioner och andra 

derivat skapar ett likartat dilemma då de ofta kan hänföras till företagens 

bonusprogram. 

• Studien avser inte att beakta transaktionskostnader associerade med aktiehandel 

vid beräkning av överavkastning, så som courtage och spread. 

                                                           
14 Seyhun, (1986), s.208 
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2 Praktisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de lagar och regler som gäller vid insiderhandel samt vilka 

personer som omfattas av lagstiftningen. 

2.1 Insiderlagstiftningen 

Insiderhandel på den Svenska marknaden regleras av lagen om handelsförbud (2000:1087) 

samt lagen om marknadsmissbruk (2005:377). Om Finansinspektionen misstänker brott 

anmäls detta till ekobrottsmyndigheten som för ärendet vidare. Finansinspektionen kan 

dock själva inleda undersökningar av handel på värdepappersmarknaden15. 

2.2 Ny lagstiftning 2005 

Den första juli 2005 ändrades reglerna för insiderhandel för att anpassas till EG-

direktivet om marknadsmissbruk. Den nya lagen ändrade främst vad som skall 

redovisas och hur detta ska ske. I och med den nya lagen upphörde även förbudet om 

korttidshandel (förbud mot avyttring tidigare än tre månader efter ett förvärv) för att 

istället ersättas av ett generellt handelsförbud 30 dagar inför delårsrapporter16. 

2.3 Vilka är anmälningsskyldiga? 

Enligt Sveriges insynslagstiftning är det företagets ansvar att registrera vilka personer 

som har insynsställning samt att själva föra en loggbok över vilka dessa personer är. 

Vilka som klassificeras som insiders framgår dock av § 3 (2000:1087) i lagen om 

anmälningsskyldighet. De personer som anses ha goda förutsättningar för att få tillgång 

till insiderinformation är: 

1. ledamot eller styrelse i börsbolagets styrelse 

2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i börsbolaget 

3. revisor eller revisorssuppleant i börsbolaget 

4. bolagsman i ett handelsbolag som är börsbolagets moderföretag 

5. ledande befattningshavare eller uppdragstagare i börsbolaget om befattningen 

kan antas medföra tillgång till insiderinformation 

                                                           
15 Finansinspektionen, Marknadsmissbruk, http://www.fi.se/Rapportera/Marknadsmissbruk/, 2012-11-14 
16 Finansinspektionen, Lagstiftning gällande insiderhandel, 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2005/Brev_insynspers_200506301400.pdf, 2012-11-12 
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6. större aktieägare som själv eller tillsammans med flera fysiska eller juridiska 

närstående personer äger minst 10 % i börsbolaget 

7. större aktieägare vars närstående juridiska person äger minst 10 % i börsbolaget. 

Av ovanstående punkter är dock börsbolaget endast skyldigt att anmäla personer 

rörande punkt 1-5. Resterande personer med insynsställning bär själva ansvar att anmäla 

sin insynsställning till Finansinspektionen. Till punkterna ovan hör även: 

• make/maka eller sambo 

• omyndiga barn 

• närstående till insiderpersonen om de delat hushåll under minst ett års tid 

• juridisk person vars verksamhet insiderpersonen har ett väsentligt inflytande 

över och med vilken insiderpersonen, eller närstående har en ekonomisk 

gemenskap. 

(Med ekonomisk gemenskap menas att insiderpersonen själv, genom närstående eller 

tillsammans med närstående har minst tio procent av aktierna) 

2.4 Anmälningsskyldighet 

Insiders har upp till fem arbetsdagar på sig att rapportera sina köp eller förändring av 

aktieinnehav till Finansinspektionen. Om uppgifterna ej kommit Finansinspektionen till 

godo inom fem arbetsdagar utgår en avgift på 10 % av köpet, dock minst 15 000 SEK 

och som högst 350 000 SEK. Insiders omfattas dessutom av ett handlingsförbud 30 

dagar före offentliggörande av delårsrapporter 17. Om företaget negligerar att föra 

loggbok över personer med insynsställning eller inte överlämnar denna till 

Finansinspektionen kan företaget dömas att böta mellan 0,005 % - 0,01 % av företagets 

marknadsvärde. Dock minst 15 000 SEK och som högst 1 000 000 SEK18. 

                                                           
17 Finansinspektionen, Lagstiftning gällande insiderhandel, 
http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/B%C3%B6rsbolag/2011/vagledning_2011_111219.pdf, 2012-11-05  
18 Sveriges Riksdag, Insiderlagstiftning, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20001087-om-
anmalningss_sfs-2000-1087/?bet=2000:1087/, 2012-11-14 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som ligger till grund för analys 

och slutsatser. 

3.1 Den effektiva marknadsteorin 

Enligt Fama (1970) är en marknad effektiv när all tillgänglig information reflekteras i 

tillgångens pris. Detta är dock svårt att uppnå då experter och insiders kan ha tillgång 

till kurspåverkande information som ännu ej nått marknaden. Tillgången till information 

samt hur snabbt marknaden anpassar sig till den nya information beskriver hur effektiv 

marknaden är. Enligt Fama (1970) skall tre kriterier vara uppfyllda för att en marknad 

ska vara helt effektiv. Dessa kriterier är: 

• All information skall finnas tillgänglig och vara gratis för samtliga aktörer på 

marknaden. 

• Transaktionskostnader för värdepappershandel får ej förekomma. 

• Samtliga aktörer på marknaden instämmer om att priset på de värdepapper som 

idag finns på marknaden återspeglar nutida, samt eventuella framtida värden. 

Fama (1970) menar dock att en sådan marknad aldrig har existerat19. 

3.2 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadsteorin utgår från att priset på en tillgång reflekterar all 

tillgänglig information. I syfte att kunna hypotespröva hur effektiv en marknad är 

delade Fama (1970) in marknaderna i tre kategorier. Dessa är den svaga, mellanstarka, 

samt den starka formen av marknadseffektivitet20. 

3.2.1 Svag form av marknadseffektivitet 

En svag marknadseffektivitet kännetecknas av att marknadspriset på en tillgång 

reflekterar all historisk information21. Den svaga formen utgår från att det inte finns 

något mönster i historiska aktiekurser och att historiska prisförändringar är oberoende 

av varandra. På en svagt effektiv marknad bör således inte under- eller övervärderade 

aktier existera. Detta då det förutsätts att aktien är korrekt värderat samt att det inte går 

                                                           
19 Eugene F. Fama, "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", The Journal of Finance, Vol 25, (1970), s.387 
20 Ibid, s.388 
21 Michael C. Jensen, "Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency", Journal of Financial Economics, Vol. 6, (1978), s.3 
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att förutspå framtida värden baserat på historiska kurser22. Enligt den svaga formen 

präglas marknaden av chansningar då ingen kan veta mer om framtiden än någon annan. 

Insiders kan därmed ej göra överavkastningar då inte heller de kan förutspå framtida 

aktiekurser23. Fama (1970) menade att i en svagt effektiv marknad följer aktiepriserna 

den så kallade Random walk theory, vilket innebär att variationer i aktiepris utgörs av 

slumpen Den bästa gissningen som kan göras om morgondagens aktiepris är enligt 

Random walk theory att titta på dagens aktiepris24. Genom att studera svängningar i 

historiska aktiekurser är det möjligt att kontrollera om en marknad är av den svaga 

formen. Om aktiepriset följer en förutsedd varians skulle detta innebära att marknaden 

inte är av den svaga formen. Som tidigare nämnt är det i en svagt effektiv marknad inte 

möjligt att urskilja något mönster i aktiekursutvecklingen.  

Kritiker till den svaga formen av marknadseffektivitet hävdar att denna inte förmår 

existera då det genom tidsserieanalyser och tekniska analyser går att generera 

avkastning. Tidsserieanalyser görs genom att historisk data för en tillgång används för 

att bygga en modell för att förutspå den framtida avkastningen. I en teknisk analys 

används trendlinjer i försök att förutspå framtida avkastningar.  

3.2.2 Mellanstark form av marknadseffektivitet 

I den mellanstarka formen av marknadseffektivitet återspeglar aktiepriset historiska 

aktiepriser samt offentlig information. Offentlig information kan vara information som 

företaget delar ut i form av kvartalsrapporter, vinstrapporter, årsrapporter etc.25. I en 

mellanstark marknadseffektivitet är det inte möjligt att beräkna framtida aktiekurser 

genom fundamentala analyser. Fundamentala analyser kan göras genom att beräkna 

framtida värden utifrån en tidigare tillväxttakt eller studera historiska nyckeltal. Dock 

kan insiders förmå att generera överavkastning då de kan ha tillgång till rapporter innan 

dessa nått den övriga marknaden26. Det går inte att vid en första anblick avgöra 

huruvida en marknad kännetecknas av en mellanstark marknadseffektivitet. För att göra 

detta måste en händelse som anses vara kurspåverkande studeras över tid. En så kallad 

eventstudie kan användas för att granska aktiens kurs före och efter offentliggörandet. 

Man försöker sedan urskilja ett mönster om hur marknaden tolkar informationen. I en 

                                                           
22 Andrei Shleifer, "Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance", (2000), s.6 
23 Ibid (2000), s.7 
24 Fama, (1970), s.389-391 
25 Ibid, s.404 
26 Shleifer, (2000), s.6 
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effektiv marknad kommer aktiekursen justeras omedelbart, och långsamt i en ineffektiv 

marknad27.  I studier om insiderhandel kan en eventstudie användas för att förklara 

skillnaden mellan den förväntade avkastningen och den faktiska avkastningen. För att 

mäta detta måste den normala avkastningen först beräknas vilket kan göras genom att 

använda ett jämförelseindex. Sedan beräknas avvikelseavkastningen vilken beskriver 

effekten av den nya informationen. Detta görs genom att subtrahera normalavkastningen 

från den faktiska avkastningen. 

3.2.3 Stark form av marknadseffektivitet 

Enligt den starka formen av marknadseffektivitet reflekterar aktiepriset historisk, 

offentlig och privat information där all information som kan resultera i en förändring av 

aktiekursen är medräknad i värderingen. Enligt den starka formen av 

marknadseffektivitet är det således inte någon idé att studera historisk kursutveckling. 

Enligt Fama (1970) samt Dimson & Mussavian (1998) kan insiders på en marknad där 

stark form av marknadseffektivitet råder inte tillgodogöra sig överavkastning då 

informationen omedelbart skulle reflekteras i aktiepriset28 29. Enligt Jensen (1978) anses 

den starka formen av marknadseffektivitet endast vara en samling av möjliga hypoteser, 

som sällan förekommer i verkligheten30. 

3.3 Asymmetrisk information 

Informationsasymmetri inträffar när aktörer på en marknad inte har tillgång till samma 

information. På en aktiemarknad kan den högsta graden av informationsasymmetri 

hänföras till förhållandet mellan insiders och den övriga marknaden. Här görs ett 

antagande att insiders generellt besitter större vetskap om det egna företaget än 

utomstående investerare. Detta ger insiders möjligheten att agera på information som 

ännu ej nått marknaden för att på så sätt generera överavkastning. Akerlof (1970) har i 

artikeln “The Market for Lemons” exemplifierat fenomenet informationsasymmetri 

genom att studera förhållandet mellan säljare och köpare av begagnade bilar. Vid 

försäljning av en begagnad bil innehar säljaren mer information gällande bilens kvalitet 

än köparen. Om bilen är i gott skick kommer säljaren vilja få ut ett så korrekt pris som 

möjligt. Köparen kommer då att uppfatta priset som för högt och därmed dra sig undan 

köpet. Om bilens kvalitet däremot är låg kommer säljaren att gå med på ett lägre pris 

                                                           
27 Fama, (1970), s.388 
28 Ibid, s.409 
29 Elroy Dimson & Massoud Mussavian, "A brief history of market efficiency", European Financial Management, Vol. 4, No. 1, (1998), s. 94 
30 Jensen, (1978), s.4 
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och därmed genomföra affären. Vidare menar Akerlof (1970) att marknader med 

informationsasymmetri resulterar i att varor värderas lika oberoende av kvalitet, vilket i 

sin tur leder till ett minskat förtroende för marknaden och att endast produkter av låg 

kvalitet kommer att säljas31. Om insiders har tillgång till exklusiv information om 

aktiens “kvalitet”, dvs. dess verkliga värde och agerar opportunistiskt därefter, kan detta 

få negativa konsekvenser för marknadens effektivitet. Seyhun (1986) hävdade att:  

”A generally overlooked implication of profitable trading by informed investors is 

that there is a loser for each winner, since informed traders’ abnormal profits 

reduce the opposing traders’ realized returns dollar for dollar”
32

. 

För att återkoppla till den effektiva marknadshypotesen skulle en marknad där insiders 

förmår generera överavkastning som resultat av asymmetrisk information innebära att 

den starka formen av marknadseffektivitet förkastas. 

3.4 Signaleringshypotesen 

Enligt Signaleringshypotesen kan företag förmedla sitt värde genom att skicka signaler 

till marknaden i form av information. Exempel på sådana signaler kan vara återköp av 

aktier, förändrad utdelningsandel samt sammanslagningar och förvärv33. Signaler till 

marknaden kan antingen vara av positivt eller negativt slag. Om en insider köper aktier 

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

stiga i värde. Om en insider säljer aktier kan detta vara en indikation på det motsatta och 

att en kursnedgång är att vänta. Dock kan det finnas andra motiv bakom handel med 

aktier i det egna företaget. Säljtransaktioner kan ske av diversifierings- eller 

likviditetsskäl. Insidern kan exempelvis sälja aktier i syfte att sprida risker eller frigöra 

kapital. Säljtransaktioner kan även ske av skattemässiga skäl, dvs. att insidern vill 

kvittera en vinst mot en förlust. Köptransaktioner anses innehålla ett större 

informationsvärde då dessa oftast sker av monetära skäl. Dock kan även 

köptransaktioner ske av andra anledningar utöver förhoppning om en framtida 

avkastning. Insidern kan exempelvis vilja öka sitt inflytande i företaget genom att öka 

                                                           
31 Akerlof, (1970), s.189-192 
32 Seyhun, (1986), S.190 
33 Levy H.& Lazarovich-Porat, E. ”Signaling theory and risk perception: An experimental study”, Journal of Economics & Business, Vol. 47, No 1, 
(1995). s.39 
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sin ägarandel. VD:s kan även köpa aktier av symboliska skäl för att visa sin tro på 

företaget eller för att signalera företagets framgångar till investerare på marknaden34. 

3.5 Tidigare forskning 

En av de första stora studier som behandlar insiderhandel genomfördes av Jaffe (1974). 

Studien gick ut på att undersöka om en investeringsstrategi baserat på insiders 

transaktioner kunde generera överavkastning. Studien pågick under 1962-1968 och 

omfattade 200 företag35. Jaffe (1974) fann att insiders genererade överavkastning samt 

att detta även var möjligt för outsiders genom att imitera insiders transaktioner. Dock 

kunde inget samband mellan transaktionsstorlek och överavkastning påvisas36. Den 

högsta överavkastningen kunde observeras åtta månader efter att en insidertransaktion 

ägt rum37. 

1986 genomförde Seyhun en studie där han undersökte sambandet mellan insiderhandel 

och aktiekurs. Studien omfattade 60 000 insidertransaktioner i 769 företag under 

perioden 1971 till 1981. Resultatet visade att insiders köper aktier innan kursuppgång 

och säljer innan kursnedgång. 100 dagar efter att en transaktion genomförts var den 

positiva överavkastningen för köptransaktioner 3 % och för säljtransaktioner var den 

negativa överavkastningen 1,7 %. Seyhun (1986) observerade även att perioder innan 

köptransaktioner visade en negativ överavkastning och perioder innan säljtransaktioner 

visade en positiv överavkastning. Detta tolkades som att insiders väntar med att köpa 

aktier tills att de är undervärderade och säljer aktier när de är övervärderade. 

Seyhun (1986) delade upp företagen i förhållande till dess storlek och fann att insiders i 

mindre företag uppnådde högre överavkastningar jämfört med insiders i större företag38. 

Outsiders som imiterade insiders transaktioner kunde även dem tillgodogöra sig 

överavkastning, förutsatt att de agerade direkt när informationen nådde det statliga 

registreringsverket. Om outsidern istället väntade på den officiella insider-rapporten 

sjönk överavkastningen betydligt. Med transaktionskostnader inräknade blev 

överavkastningen obefintlig eller negativ. Detta är i enlighet med den effektiva 

                                                           
34 Leslie A. Jeng, Andrew Metrick & Richard Zeckhauser, "Estimating the Returns to Insider Trading: A Performance-Evaluation Perspective", The 
Review of Economics and Statistics, Vol. 85, No. 2, (2003), s. 461 
35 Jaffe, (1974), s. 412 
36 Ibid, s. 422 
37 Ibid, s. 427 
38 Seyhun, (1986), s. 201 
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marknadshypotesens halvstarka marknadsform, dvs. att överavkastning inte kan erhållas 

genom offentligt tillgänglig information. 

Vad gäller skillnader i överavkastning beroende på transaktionsstorlek kunde Seyhun 

(1986) inte bekräfta något samband. Värdet på transaktionen är således, enligt Seyhun 

(1986), inte relaterat till värdet på insiderinformationen39. 

1988 undersökte Seyhun om insiders utöver information om det egna företaget även 

besatt värdefull marknadsbred information. Med marknadsbred information avses 

information av makroekonomiskt slag som exempelvis ränteförändringar och inflation. 

Studiens resultat visade att insiders köper aktier innan en marknadsbred uppgång och 

säljer innan marknadsbred nedgång. Dessutom visade det sig att insiders i större företag 

använder sig av marknadsbred information i större utsträckning än insiders i mindre 

företag40. 

1998 genomförde Seyhun ytterligare en studie i ämnet där han undersökte 

insidertransaktioner mellan 1975-1994. Denna gång delades insiderpersonerna in i 

grupper beroende på vilken position de besatt i företaget. Seyhun (1988) kunde påvisa 

att VD:s var de som genererade högst överavkastning. Graden av överavkastning sjönk 

därefter i förhållande till företagets hierarkiska uppdelning med undantag för storägare 

som genererade lägst överavkastning. Även i denna studie undersökte Seyhun (1998) 

om det förekom skillnader i uppmätt överavkastning beroende på transaktionsstorlek. 

Denna gång kunde det påvisas att ju högre antal aktier insiders handlade med desto 

större blev överavkastningen. I de största transaktionerna minskade dock 

överavkastningen. Enligt Seyhun (1998) kan detta bero på att stora transaktioner medför 

en större risk för offentlig granskning vilket bidrar till att insiders blir mer 

återhållsamma. Likt Seyhuns tidigare studie studerades skillnader i uppmätt 

överavkastning beroende på företagens marknadsvärde. Även denna gång var 

överavkastningen högre för transaktioner gjorda av insiders i mindre företag i 

jämförelse mot insiders i stora företag41. 

Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) studerade 558 229 insidertransaktioner mellan 

1976-1996 med hjälp av en köp- och en säljportfölj som jämförts mot en 

                                                           
39 Seyhun, (1986), s.196-211 
40 H. Nejat Seyhun, "The Information Content of Aggregate Insider Trading", The Journal of Business, Vol. 61, No. 1 (1988), s.12-17 
41 H. Nejat Seyhun, "Investment Intelligence Insider Trading", (1998), s.104-105 
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marknadsportfölj. Även de kunde påvisa att insiders generar överavkastning varav den 

högsta överavkastningen kunde observeras inom den första månaden. Dock endast i 

samband med köptransaktioner. Till skillnad från Seyhun (1988) kunde Jeng, Metrick 

och Zeckhouser (2003) inte finna något samband mellan överavkastning och 

insiderpersonens position i företaget. Inte heller fann de några skillnader i 

överavkastning i förhållande till företagets marknadsvärde. I likhet med Seyhun (1998) 

kunde dock en ökad överavkastning observeras i förhållande till transaktionsstorlek42. 

Eckbo & Smith (1998) genomförde en studie av den norska aktiemarknaden mellan 

1985-1992. Till skillnad från många tidigare studier användes en egenutvecklad metod 

för beräkning av överavkastning. Metoden gick ut på att jämföra en insiderportfölj mot 

ett flertal professionellt förvaltade aktiefonder. Studiens resultat förkastade insiders 

möjlighet till överavkastning på Oslobörsen och att marknaden därmed är effektiv. Inte 

heller hade transaktionernas storlek någon betydelse för överavkastningen. Detta är 

intressant då denna studie är den enda vi funnit med motbevisande resultat, dvs. att 

insiders inte förmår generera överavkastning. Resultaten tror Eckbo & Smith (1998) 

delvis kan bero på valet av metod. Detta då de med den klassiska eventstudien kunde 

påvisa överavkastning. Dock endast under de första fyra månaderna och främst i 

samband med säljtransaktioner43. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att merparten av de internationella studier som 

behandlats ovan har påvisat att insiders generar överavkastning genom handel med 

aktier. Det råder dock motstridande resultat kring vilken betydelse transaktionsstorlek 

och företagsstorlek har för hur väl insiders förmår generera överavkastning. Tabell 2 

nedan innehåller en sammanställning av de tidigare studier som behandlats. 

  

                                                           
42 Jeng, Metrick & Zeckhauser, (2003), s. 467-468 
43 B. Espen Eckbo & David C. Smith, "The Conditional Performance of Insider Trades", The Journal of Finance, Vol LIII, No. 2, (1998), s. 496 
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Tabell 2, Resultat från tidigare studier 

Forskare 
Undersöknings-

period 
Land 

Undersökni-
ngsmodell 

Överavkastning 
insiderhandel 

Överavkastning 
företagsstorlek, 

transaktionsstorlek 

Jaffe (1974) 1962-1968 USA Eventstudie Ja 
Företagsstorlek: - 

Transaktionsstorlek: 
Nej 

Seyhun 
(1986) 

1971-1981 USA Eventstudie Ja 
Företagsstorlek: Ja 

Transaktionsstorlek: 
Nej 

Sehyhun 
(1988) 

1974-1994 USA Eventstudie Ja 
Företagsstorlek: Ja 

Transaktionsstorlek: Ja 

Jeng, 
Metrick & 
Zeckhauser 

(2003) 

1976-1996 USA 
Portfölj-

utvärdering 
Ja 

Företagsstorlek: Nej 
Transaktionsstorlek: Ja 

Eckbo & 
Smith 
(1998) 

1985-1992 Norge 
Portfölj-

utvärdering 
Nej 

Företagsstorlek: - 
Transaktionsstorlek: 

Nej 

(-): studien har inte behandlat denna aspekt 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt avseende, urval, datainsamling, 

samt val av undersökningsperiod. Vidare presenteras de beräkningsformler som 

används samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

4.1 Angreppsätt 

Vilket angreppsätt en samhällsvetenskaplig studie baseras på kan beskrivas som 

förhållandet mellan teori och empiri. Detta förhållande kan delas upp i två kategorier, 

det deduktiva och det induktiva angreppssättet.  

I det deduktiva angreppssättet utgår forskaren utifrån befintliga kunskaper och teorier 

inom ett bestämt område. Forskaren härleder därefter en eller flera hypoteser som sedan 

prövas genom analys av insamlad data. Utifrån resultatet kan teorier därefter verifieras, 

förkastas eller vidareutvecklas. Teorin tillsammans med härledda hypoteser är således 

det som styr datainsamlingsprocessen.  

I den induktiva ansatsen ses teori som ett resultat av forskningen. Den induktiva 

ansatsen innebär således att forskaren drar generaliserbara slutsatser på basis av de 

observationer som gjorts under studiens gång44. Förenklat skulle det deduktiva 

angreppssättet kunna likställas med teoriprövning och det induktiva angreppssättet med 

teorigenerering. Då studien har sin utgångspunkt i befintliga teorier, som förutsätter en 

effektiv marknad utan informationsasymmetri, har ett deduktivt angreppsätt tillämpats. 

4.2 Forskningsstrategi 

Samhällsvetenskaplig metodlitteratur gör vanligen en åtskillnad mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning. I den kvantitativa forskningsstrategin läggs fokus på kvantifiering vid 

insamling och analys av data och grundar sig allt som oftast på mätbara numeriska värden. 

Generellt karakteriseras den kvantitativa strategin av ett deduktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och empiri.  

I den kvalitativa forskningsstrategin läggs fokus på ord snarare än siffror vid insamling och 

analys av data. Denna forskningsstrategi kännetecknas av ett induktivt synsätt och lämpar 

sig bäst när forskaren vill skapa sig en djupare förståelse kring det studerade objektet45.  

                                                           
44 Bryman & Bell, "Företagsekonomiska forskningsmetoder", (2003), s. 23-25 
45 Ibid, s. 40 
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Den problemformulering som ligger till grund för denna studie förutsätter att en stor mängd 

kvantitativ data samlas in. Vidare har studien som avsikt att förmedla en objektiv och 

systematisk bild av insiders transaktioner genom det deduktiva angreppssättet. Med hänsyn 

till detta resonemang anser vi att den kvantitativa forskningsstrategin lämpar sig bäst för 

denna typ av studie. 

4.3 Eventstudie 

En väl etablerad metod för att mäta effekterna av hur en ekonomisk händelse påverkar 

ett företags marknadsvärde är den så kallade eventstudien. Denna metod förutsätter att 

aktörer handlar rationellt samt att marknaden är effektiv i den bemärkelsen att 

aktiepriser direkt anpassar sig till kurspåverkande händelser46. Då insidertransaktioner 

kan betraktas som en form av information (marknadssignal), samt att vi vill studera 

aktiekursutvecklingen efter att en insidertransaktion genomförts, är en eventstudie en 

lämplig metod för att besvara studiens forskningsfråga. Studien utgår från de av 

MacKinlay (1997) framtagna steg för hur en eventstudie bör genomföras. Dessa steg är 

följande: 

1. Val av händelse och eventfönster. Det första steget enligt MacKinlay (1997) är 

att definiera den händelse som skall undersökas. En händelse i denna studie 

avser när insiders genomför en köp- eller säljtransaktion. Vidare skall ett 

eventfönster fastställas. Med eventfönster menas den tidsperiod som forskaren 

har som avsikt att undersöka huruvida det skett någon överavkastning eller ej. 

Eventfönstret kan omfatta dagen då händelsen inträffat alternativt en period 

innan eller efter. Tidpunkten för händelsen definieras som t = 0. Tidsperioden 

innan händelsen definieras som t = - X och perioden efter som t = + X 47. 

2. Urval. Nästa steg är att fastställa det urval som skall ligga till grund för 

studien48. I denna studie utgörs urvalet av 90 företag noterade på 

Stockholmsbörsen. I detta steg definieras även de variabler som studien avser 

undersöka. I denna studie är dessa företagsstorlek, transaktionsstorlek samt 

tidsperiod. 

                                                           
46 A. Craig MacKinlay, "Event Studies in Economics and Finance", Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1. (1997), s. 13 
47 Ibid, s. 14 
48 Ibid, s. 15 



Genererar insiderhandel överavkastning? – En studie om insiderhandel på Stockholmsbörsen 
Edvardsson och Ruthberg  C-uppsats i företagsekonomi 
2013-01-09  Sida 23 (65)  

3. Beräkning av normal- och överavkastning. I det tredje steget skall den normala 

avkastningen fastställas för att sedan sättas i förhållande till den faktiska 

avkastningen. Med normal avkastning avses den förväntade avkastningen, dvs. 

den avkastning tillgången skulle genererat om händelsen aldrig hade inträffat48. I 

denna studie utgörs den normala avkastningen av ett marknadsindex, närmare 

bestämt OMXSPI vilket är en sammanvägning av samtliga aktier noterade på 

Stockholmsbörsen. 

4. Val av uppskattningsmodell. Det fjärde steget avser valet av modell för 

beräkning av den normala avkastningen. Enligt MacKinlay (1997) finns det 

främst två modeller för detta ändamål. Dessa är The market model (hädanefter 

benämnt ”Marknadsmodellen”) samt The constant mean return model . Den 

senare antar att den genomsnittliga avkastningen för en given tillgång är 

konstant över tiden. Marknadsmodellen, till skillnad från The constant mean 

return model, förutsätter ett linjärt förhållande mellan marknadens och 

tillgångens avkastning48. Marknadsmodellen kan delas in i en avancerad och en 

enklare variant. I denna studie har den enklare modellen, även kallad den 

justerade marknadsmodellen, valts för beräkning av den normala avkastningen. 

Anledningen till detta förklaras mer ingående i ett senare avsnitt (4.6.1). 

5. Hypoteser och signifikanstest. I detta steg skall en noll- och mothypotes 

definieras. Vidare skall ett statistiskt test genomföras i syfte att säkerställa om 

studiens resultat är signifikanta eller ej48. 

6. Presentation av resultat. Efter att en hypotesprövning genomförts skall studiens 

resultat redovisas. Variabler som kan tänkas ha påverkat studiens resultat skall 

noteras och diskuteras47. 

7. Analys och slutsatser. I det sista steget av en eventstudie skall resultatet tolkas 

för att sedan mynna ut i en slutsats. Vidare skall även en diskussion kring 

alternativa förklaringar till studiens resultat redovisas49. 

                                                           
49 MacKinlay,  (1997), s. 16 
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4.4 Händelse och eventfönster 

En händelse kan i denna studie vara av två slag. Dessa är när en insiderperson köper 

respektive säljer aktier. En köptransaktion innebär att insiderpersonen ökar sitt 

aktieinnehav och en säljtransaktion innebär således en minskning. Studien ämnar endast 

omfatta aktietransaktioner och bortser således från transaktioner associerade med 

derivat, gåvor, arv etc.  

Tidpunkten för en händelse (t = 0) definieras som den dag då en insidertransaktion ägt 

rum. Ett alternativ hade varit att beakta det datum då informationen om en transaktion 

kommit Finansinspektionen till godo, dvs. publikationsdatumet. Genom att ta hänsyn till 

det faktiska transaktionsdatumet elimineras tidsdifferensen bestående av de fem dagar 

som en insiderperson har på sig att rapportera sin transaktion till Finansinspektionen. 

Detta bidrar till att de data som ligger till grund för studiens huvudfråga blir mer 

tillförlitlig. 

Vid genomförande av eventstudier är det vanligt förekommande att forskaren inkluderar 

tidperioder före den studerade händelsen. Detta för att se hur information som läckt ut i 

förväg påverkat aktiekursen. Sådana eventfönster kan vara användbara vid studier av 

exempelvis företagsförvärv, delårsrapporter, VD-byte, etc.47. Vi bedömer dock att 

risken för att aktörer på marknaden skulle reagera innan en insidertransaktion 

genomförts är liten. Vi har därför valt att endast studera aktiekursutvecklingen efter att 

en insidertransaktion genomförts. Tidigare forskning har presenterat motstridiga resultat 

i frågan om vilket tidsspann den högsta överavkastningen erhålls. För att mäta 

skillnader i överavkastning över tid har eventfönstren i denna studie delats upp i +20, 

+60 samt +240 börsdagar efter att en insidertransaktion ägt rum. Ett nytt eventfönster 

skapas således varje gång en insider köper eller säljer aktier. 

4.5 Urval och datainsamling 

Studien avser att undersöka huruvida insiders genererar överavkastning på 

Stockholmsbörsen. Urvalet utgörs av totalt 90 företag tillhörande Nasdaq OMX Small, 

Mid, och Large Cap-lista varav 30 företag valts från respektive lista. Urvalsprocessen 

har gått till på följande sätt: Inledningsvis har samtliga företag noterade på Nasdaq 

OMX laddats ned i excel-format från databasen Thomson Reuters EcoWin. Därefter har 

företagen kategoriserats efter marknadsvärde (Small, Mid och Large Cap). Vidare har 

30 företag från respektive kategori slumpats fram med hjälp av slumpgeneratorn i Excel 
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2007. För att kursdata från respektive företag skall kunna jämföras med 

finansinspektionens insynsregister har de 90 slumpvis valda företagen sovrats utifrån 

följande kriterier: 

• Det skall ha skett insiderhandel i företaget under den studerade perioden (2006-

01-01 till 2011-12-31). 

• Företaget skall ha varit noterat på Nasdaq OMX under hela den studerade 

perioden. Företag som noterats, alternativt avnoterats under denna period 

inkluderas således ej i studiens urval. 

• Företaget skall vara registrerat i Sverige. Detta då utländska företag inte 

omfattas av svensk lagstiftning gällande insiderhandel och därmed inte behöver 

rapportera sina insidertransaktioner till Finansinspektionen. 

Utöver detta har vi valt att bortse från händelser där insiders vid samma tillfälle köpt 

och sålt aktier till samma belopp. Detta då vi bedömer att sådana transaktioner 

genomförs av andra skäl än att generera överavkastning. 

En komplett lista innehållande samtliga studerade företag samt bortfall återfinns under 

Bilaga 1, Urval och bortfall. 

Kursdata bestående av justerad daglig stängningskurs för respektive företag har hämtats 

från databasen Thomson Reuters EcoWin. Med justerad stängningskurs menas att 

aktiepriset har justerats för eventuella splittar, emissioner och utdelningar. Valet att 

använda justerad kursdata grundas i att vi befarar att beräkningen av överavkastning 

riskerar att bli missvisande om exempelvis en akties värde halverats som resultat av en 

split. Efter utsortering utifrån ovan nämnda kriterier återstod 5027 transaktioner från 70 

företag. I tabell 3 och 4 nedan visas antal företag tillhörande respektive aktielista samt 

antalet transaktioner uppdelade i köp och sälj. 

Tabell 3, Antal företag tillhörande respektive aktielista 

Small Cap Mid Cap Large Cap 

21 st 22 st 27 st 
 

Tabell 4, Antal transaktioner för respektive transaktionstyp 

Köp Försäljning 

3381 st 1646 st 
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Diagram 1 nedan visar utvecklingen för OMXSPI under undersökningsperioden samt 

hur många köp- och säljtransaktioner som genomförts under respektive kvartal. 

Transaktioner som genomförts under 2011 är ej medräknade. Detta då studiens längsta 

eventfönster sträcker sig över 240 börsdagar. Om dessa hade beaktats hade eventfönstret 

sträckt sig utanför studiens undersökningsperiod. 

4.5.1 Transaktionstyp 

Köp- respektive säljtransaktioner utgör studiens primära indelning. Under perioden 

2006-01-01 till 2011-12-31 genomfördes drygt dubbelt så många köptransaktioner än 

säljtransaktioner i de företag som ingår i studiens urval. Köptransaktioner har i tidigare 

studier generellt visat sig vara mer informativa än säljtransaktioner. Detta kan tänkas 

bero på att säljtransaktioner, till skillnad från köptransaktioner, i större utsträckning 

genomförs av andra skäl än att generera överavkastning. Indelningen av köp- och 

säljtransaktioner kommer att göras genomgående för samtliga studerade variabler. Detta 

innebär att vi vid analys av exempelvis transaktionsstorlek kommer att dela in eventuell 

överavkastning beroende på om transaktionen var av sälj- respektive köpkaraktär. 

I denna studie innebär överavkastning vid köptransaktioner att insiders aktieinvestering 

efter köp, presterar bättre än marknadsindex. Vid säljtransaktioner uppstår 

överavkastning när en insider säljer sitt aktieinnehav innan en period av kursnedgång, 

dvs. att insiderpersonens aktier efter försäljning, presterar sämre än marknadsindex. 

Källa: Egen sammanställning 

Diagram 1, Antal transaktioner indelat i år och kvartal, OMXSPI 
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4.5.2 Företagsstorlek 

Valet att dela in företagen i olika aktielistor grundar sig i tidigare studiers resultat. 

Seyhun (1986) fann att den högsta överavkastningen observerats hos insiders i mindre 

företag, medan Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) inte kunde påvisa ett sådant 

samband38 42. I Nasdaq OMX:s Small Cap-lista ingår företag med ett marknadsvärde 

understigande 150 miljoner EUR. I Mid Cap-listan ingår företag med ett marknadsvärde 

mellan 150miljoner EUR och 1 miljard EUR. I Large Cap-listan ingår företag med 

marknadsvärde överstigande 1 miljard EUR50. Indelningen av urvalsobjekten har 

genomförts utifrån vilken lista respektive företag tillhörde då urvalet gjordes (2012-11-

20). Studien tar således inte hänsyn till om företag bytt lista under 

undersökningsperioden. 

Genom att dela in de studerade företagen i ovanstående kategorier avser vi åskådliggöra 

eventuella skillnader i överavkastning beroende på storleken (marknadsvärdet) på det 

företag som insiderpersonen är verksam inom. 

4.5.3 Transaktionsstorlek 

Vad gäller storleken (värdet) på insiders transaktioner har tidigare forskning även här 

visat motstridande resultat. Av de tidigare studier som behandlats har Jaffe (1974), 

Seyhun (1986) samt Eckbo & Smith (1998) inte kunnat påvisa att transaktionsstorleken 

har någon betydelse för överavkastningen36 39 43. Studier genomförda av Jeng, Metrick 

och Zeckhauser (2003) samt Seyhun (1998) har i motsats till tidigare nämnda studier 

kommit fram till att värdet insiderinformationen tenderar att stiga i takt med att 

transaktionsstorleken ökar, med undantag för de allra största transaktionerna42 41. I 

denna studie kommer värdet av transaktionen studeras snarare än volymen dvs. antalet 

aktier. I och med detta tror vi oss kunna erhålla ett större förklaringsvärde. Värdet av en 

transaktion beräknas genom att antalet köpta eller sålda aktier multipliceras med aktiens 

slutkurs. 

I denna studie har värdet av insidertransaktioner delats in enligt följande: 

• 1-200 000 SEK. 

• 200 001 - 1 000 000 SEK. 

                                                           
50 Nasdaq OMX, Börslistor, http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/73/73450_nasdaq_omx_nordic_market_model_2_1_21_march_2011.pdf, 
2012-12-17 
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• 1 000 001 - 5 000 000 SEK. 

• Över 5 000 001 SEK. 

4.5.4 Tidsperiod 

Som tidigare nämnts har studiens eventfönster delats in i tre tidsperioder: +20, +60 samt 

+240 börsdagar efter att en insidertransaktion ägt rum. Indelningen är genomgående för 

samtliga kategorier och har gjorts i syfte att studera insiders förmåga att generera 

överavkastning på kort sikt (en månad), medellång sikt (tre månader) och lång sikt (ett 

år). Med hjälp av denna indelning ämnar vi även att undersöka under vilken tidsperiod 

det är lönsamt alternativt icke lönsamt för outsiders att imitera insiders transaktioner. 

Om det exempelvis visar sig att överavkastning genereras under de första 20 

börsdagarna men att den därefter avtar, är detta en indikation på att det för outsiders 

endast är lönsamt att följa insiders transaktioner på kort sikt. 

4.6 Beräkning av normal- och överavkastning 

Som tidigare nämnts finns det enligt MacKinlay (1997) främst två modeller för 

beräkning av den förväntade avkastningen. Dessa är marknadsmodellen samt The 

constant mean return model. Den senare antar att den genomsnittliga avkastningen för 

en given tillgång är konstant över tiden. Marknadsmodellen är den vanligaste och mest 

använda metoden51. Till skillnad från The constant mean return model, förutsätter 

marknadsmodellen ett linjärt förhållande mellan marknadens avkastning och tillgångens 

avkastning48. Ytterligare en modell som kan användas för beräkning av förväntad 

avkastning är The Capital Asset Pricing Model (CAPM). Denna modell var vanligt 

förekommande i eventstudier under 1970-talet men har senare visat sig innehålla brister. 

I och med detta förespråkar MacKinlay (1997) tillämpandet av marknadsmodellen 

framför CAPM52. Även Seyhun (1986) förordar marknadsmodellen framför CAPM då 

den senare tenderar att överskatta effekten av överavkastning vid studier av 

insiderhandel53. Med hänsyn till ovanstående resonemang har marknadsmodellen valts 

för beräkning av överavkastning. 

  

                                                           
51 J. Fred Weston, Mark L Mitchell, J. Harold Mulherin. “Takeovers, restructuring, and corporate governance. Fjärde upplagan”, (2004) s. 153 
52 MacKinlay, (1997), s. 19 
53 Seyhun, (1986), s. 194 
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4.6.1 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen beräknas enligt följande: 

���� = ��� +	
��	��� +	�� 

Där ���� är aktiens normala avkastning och ��� är marknadsindexets avkastning vid 

tidpunkten t. ��� och 
�� är modellens skattningsparametrar (alfa och beta), varav 
�� är 

aktiens riskmått i förhållande till marknaden och  ��� är aktie i:s avkastning som inte kan 

förklaras av marknadens avkastning. �� är residualen för aktie i 54. 

Enligt MacKinlay (1997) finns det två versioner av marknadsmodellen. En avancerad 

och en enklare variant. Den avancerade modellen (se formel ovan) förutsätter att en 

skattningsperiod fastställs vid beräkning av den normala avkastningen, dvs. den 

avkastning som tillgången hade genererat om händelsen aldrig inträffat. Enligt 

MacKinlay (1997) skall skattningsperioden inte inkludera den studerade händelsen. 

Detta för att förhindra händelsen från att påverka skattningsparametrarna55. Då vi inte 

kunnat finna någon skattningsperiod utan förekomst av insidertransaktioner anser vi att 

möjligheterna för att använda den avancerade modellen är begränsade. I och med detta 

har den enklare modellen valts vilken MacKinlay (1997) kallar för den justerade 

marknadsmodellen. I den justerade modellen sätts skattningsparametrarna α och β till 0 

respektive 1. Då alfavärdet generellt är lågt och det genomsnittliga betavärdet är 1, ger 

den justerade marknadsmodellen i det flesta fall godtagbara resultat51. Den justerade 

marknadsmodellen ser ut enligt följande: 

���� = ��� 

Där ���� är den normala avkastningen för aktie i och ��� är marknadsindexets 

avkastning vid tidpunkten t.  

Vid tillämpande av den justerade marknadsmodellen görs således ett antagande att den 

normala avkastningen är densamma som avkastningen för marknadsindexet. 

Som tidigare nämnts har OMXSPI valts som marknadsindex. Syftet med studien är att 

undersöka huruvida insiderhandel genererar överavkastning på Stockholmsbörsen dvs. 

                                                           
54 MacKinlay, (1997), s. 18 
55 Ibid, s. 20 
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om insiders investeringar presterar bättre än stockholmsbörsens genomsnitt. Vi anser 

därför att ett index som skall representera den normala avkastningen bör återspegla 

samtliga aktier, vilket OMXSPI gör. Ett alternativ är Affärsvärldens generalindex 

(AFGX) i likhet med OMXSPI är ett index över samtliga aktier på Stockholmsbörsen. 

Dock skiljer sig dessa inte nämnvärt åt och vi bedömer att valet mellan dem har liten 

betydelse för studiens resultat. 

4.6.2 Faktisk avkastning 

För att beräkna den faktiska avkastningen samt marknadens avkastning, används 

logaritmerade värden. Detta för att undvika eventuella extremvärden från att påverka 

resultatet i samband med summering av daglig avkastning. Den dagliga avkastningen 

beräknas enligt följande formel: 

��� = ln	 � ��������� 

Där ��� är den logaritmerade avkastningen för aktien/marknadsindexet vid tidpunkten t 

och Pit är aktiens/marknadsindexets pris för tidpunkten t. 

4.6.3 Överavkastning (AR) 

Överavkastning utgör differensen mellan den faktiska avkastningen och den normala 

avkastningen. Detta kan uttryckas genom formeln: 

���� = ��� −	���� 

Där ���� är överavkastningen, ��� är den faktiska avkastningen, och ���� är den normala 

avkastningen (avkastningen för marknadsindexet) vid tidpunkten t. 

4.6.4 Ackumulerad överavkastning (CAR) 

Nästa steg är att beräkna den ackumulerade överavkastningen. Detta görs genom att 

samtliga överavkastningar summeras för respektive kategori. Detta görs enligt följande 

formel: 

����� =�����
�

���
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Där �����	är den ackumulerade överavkastningen för aktie i vid perioden t. ���� är 

överavkastningen för aktie i vid perioden t. 

4.6.5 Ackumulerad genomsnittlig överavkastning (CAAR) 

Vidare skall ett genomsnitt för samtliga insidertransaktioner beräknas. Detta görs 

genom att överavkastningen för samtliga transaktioner summeras inom respektive 

kategori (CAR) och därefter divideras med antalet transaktioner. Detta kan uttryckas 

enligt följande: 

����� =	 1�	�����
�

���
 

Där n är antalet händelser för den undersökta kategorin. ����� är den ackumulerade 

genomsnittliga överavkastningen vid perioden t. ����� är den ackumulerade 

överavkastningen vid perioden t 56. 

4.7 Hypoteser och analysmetoder 

Denna studie ämnar undersöka huruvida insiderhandel genererar överavkastning på 

Stockholmsbörsen. För att testa om den ackumulerade genomsnittliga överavkastningen 

(CAAR) är positivt skiljt från noll har ett antal hypoteser ställts upp: 

H0: Insiderhandel generar inte överavkastning. 

H1: Insiderhandel generar överavkastning. 

Vidare ämnar studien att undersöka huruvida ett positivt CAAR-värde kan observeras 

beroende på: 

• Transaktionstyp 

o Köp 

o Sälj 

• Företagsstorlek 

o Small Cap 

                                                           
56 MacKinlay, (1997), s. 24 
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o Mid Cap 

o Large Cap 

• Transaktionsstorlek 

o 1 - 200 000 SEK 

o 200 001 - 1 000 000 SEK 

o 1 000 001 - 5 000 000 SEK 

o Över 5 000 001 SEK 

• Tidsperiod 

o 0 - 20 börsdagar 

o 0 - 60 börsdagar 

o 0 - 240 börsdagar 

För att säkerställa att studiens resultat inte uppkommit av en slump, kommer 

ovanstående hypoteser att testas på en femprocentig signifikansnivå. Detta är den 

vanligaste signifikansnivån vid samhällsvetenskapliga studier57. 

Vid hypotestest kan två typer av fel göras. Typ 1-fel innebär att nollhypotesen förkastas 

trots att den är riktig. Typ 2-fel innebär att nollhypotesen accepteras trots att den är 

felaktig. Vid en femprocentig signifikansnivå är således risken för att förkasta 

nollhypotesen trots att den är riktig fem procent. 

Ovanstående hypoteser kommer att prövas i form av ett t-test i programmet IBM SPSS 

Statistics. Vid genomförande av ett t-test fordras att stickprovet är normalfördelat, dvs. 

att de flesta mätvärden inte avviker avsevärt från medelvärdet. Enligt den centrala 

gränsvärdesatsen tenderar ett stickprov, givet att det innehåller ett stort antal 

slumpmässiga värden, per automatik bli normalfördelat.  

                                                           
57 Bryman & Bell, (2003), s. 269 
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För att nollhypotesen skall förkastas till förmån för alternativhypotesen krävs att testets 

t-värde överstiger 1,96 alternativt understiger -1,96 samt att p-värdet (sig-värdet) 

understiger 0,05 58. 

4.8 Reliabilitet och Validitet 

4.8.1 Reliabilitet  

Enligt Bryman & Bell (2003) är reliabilitet ett mått på hur pass pålitlig en undersökning 

är. Detta är i sin tur avgörande för huruvida studiens resultat hade blivit densamma om 

den genomfördes på nytt av oberoende forskare59. Denna studie utgår från lättillgänglig 

historisk sekundärdata i form av insidertransaktioner från finansinspektionens 

insynsregister samt dagliga stängningskurser från databasen Thomson Reuters EcoWin. 

Insamlad data har sedan analyserats med hjälp av kända metoder som dokumenterats i 

studiens metodavsnitt. Då all empirisk data är historisk anser vi att risken för att denna 

ändras, och på så sätt ger ett annorlunda resultat, är låg. Vid bearbetning av stora 

mängder data finns det alltid risk för mänskliga misstag. I försök att undvika detta har 

data hanterats så noggrant som möjligt. Kontinuerliga stickprov i form av 

kontrollberäkningar har även genomförts i syfte att öka studiens pålitlighet. 

4.8.2 Validitet 

Med validitet menas huruvida forskaren verkligen mäter det som denne avser att mäta60. 

Denna studie ämnar endast undersöka köp- och säljtransaktioner av aktier. I och med 

detta tror vi oss minska eventuellt statistiskt brus orsakat av insiderhandel vars ändamål 

inte varit att generera överavkastning. 

Valet att undersöka respektive aktiers dagliga stängningskurs medför att vi inte tar 

hänsyn till aktuellt klockslag då en insidertransaktion ägt rum. Detta val gjordes med 

anledning av att finansinspektionens insynsregister inte innehåller information av sådant 

slag. På grund av detta riskerar eventuell överavkastning att differera något. Dock 

bedömer vi att detta inte kommer ha någon större inverkan på resultatet då de studerade 

eventfönstren sträcker sig över förhållandevis lång tid. 

Vi har i denna studie valt att beakta faktiska transaktionsdatum istället för 

registreringsdatum. I och med detta elimineras tidsdifferensen orsakad av de fem dagar 

                                                           
58 Svante Körner & Lars Wahlgren, "Statistiska metoder", (2005), s. 107 
59 Bryman & Bell, (2003), s. 94 
60 Ibid, s. 95 
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som en insiderperson har på sig att rapportera sin transaktion till Finansinspektionen. 

Detta innebär dock att svaret på frågan huruvida outsiders kan tillgodogöra sig 

överavkastning genom att följa insiders transaktioner kan påverkas. Om resultatet visar 

att den högsta överavkastningen görs på kort sikt (t=20 börsdagar), kan denna 

tidsdifferens vara av stor betydelse för outsiders möjlighet till överavkastning. Om det 

däremot visar sig att den högsta överavkastningen görs på längre sikt, är tidsdifferensen 

av mindre betydelse. 

Undersökningsperioden för studien är 2006-01-01 till 2011-12-31. Denna valdes ut i 

syfte att täcka in perioder av hög och lågkonjunktur, för att på så sätt spegla hela 

konjunkturscykler. Detta för att resultatet inte skall påverkas avsevärt av endera slaget. 

Dock kännetecknas undersökningsperioden något mer av kursnedgång med anledning 

av finanskrisen 2008. En insidertransaktion genomförd i lågkonjunktur behandlas på 

samma sätt som en insidertransaktion i högkonjunktur. Detta innebär att eventuella 

skillnader i överavkastning beroende på hög- eller lågkonjunktur inte kommer att 

uppmärksammas i denna studie. 

Studien utgår från justerade aktiekurser vilket innebär att aktiepriset har justerats för 

eventuella splittar, utdelningar och emissioner. Detta tror vi bidrar till att beräkningen 

av överavkastning blir mer träffsäker. Dock innebär detta att beräkning av 

transaktionsstorlek kan bli missvisande då värdet av transaktionen är beroende av 

aktiens pris och antal. Ett alternativ hade varit att endast undersöka antalet handlade 

aktier. Dock säger detta inte något om transaktionens monetära värde. Vi tror därför att 

beräkning av transaktionsstorlek baserat på justerade aktiekurser ändå kan ge viss 

indikation på om värdet av insidertransaktioner har betydelse för eventuell 

överavkastning. 

I studien valdes Nasdaq OMX SPI som jämförelseindex. I detta index är samtliga 

företag på stockholmbörsen inkluderade. Ett alternativ till detta hade varit att 

exempelvis jämföra aktier listade på Small Cap-listan med ett Small Cap-index. Detta 

hade dock medfört problem vid jämförelse av exempelvis köp- och säljtransaktioner för 

samtliga företag. 

Denna studie behandlar endast de insidertransaktioner som redovisas i 

finansinspektionens insynsregister. Detta innebär att insiders som exempelvis handlar 
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genom vänner och bekanta i syfte att undgå myndigheternas granskning inte kommer att 

återspeglas i resultatet. Inte heller återspeglas insiderinformation kopplat till andra 

företag än det egna, dvs. om en insiderperson exempelvis får kännedom om att det egna 

företaget förlorat en stor affär till förmån för en konkurrent, kan denne köpa aktier i det 

konkurrerande företaget. Insidertransaktioner som genomförs genom kapitalförsäkringar 

kommer heller inte att återspeglas i resultatet då dessa inte registreras hos 

Finansinspektionen. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat samt en analys utifrån teorier och tidigare 

forskning. 

5.1 Redovisning av resultat och analys 

Resultaten nedan presenteras i form av tabeller där CAAR-värdet (ackumulerad 

genomsnittlig överavkastning) för respektive variabel har delats upp mellan köp- och 

säljtransaktioner samt mellan eventfönstren t=20, t=60 samt t=240 börsdagar. Vidare 

presenteras även t-testens p- och t-värden. I de fall där resultaten är signifikanta på fem 

procents nivå markeras dessa med tecknet (*). Därefter följer en systematisk analys av 

de CAAR-värden som presenterats för respektive variabel. 

Vid säljtransaktioner blir uppmätt CAAR-värde, givet överavkastning, negativt. 

Samtliga CAAR-värden för säljtransaktioner har på grund av detta multiplicerats med -1 

i syfte att förenkla jämförelsen mellan köp- och säljtransaktioner. 

5.2 Köp- och säljtransaktioner 

Tabell 5, Resultat, köp- och säljtransaktioner 

Samtliga transaktioner t=20 t=60 t=240 
  CAAR t p CAAR t P CAAR t p 

Köp 0,00% -0,01 0,99 -0,14% -0,42 0,67 -5,34%* -8,11 0,00 

Sälj 1,44%* 5,98 0,00 2,26%* 5,63 0,00 7,40%* 9,59 0,00 
Källa: Egna beräkningar 

Tidigare studier av Seyhun (1986) samt Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) har 

påvisat att köptransaktioner genererar överavkastning i större utsträckning än 

säljtransaktioner. I motsats till dessa har Eckbo & Smith (1998), vid tillämpande av en 

eventstudie på Oslobörsen, endast kunna observera överavkastning i samband med 

säljtransaktioner. 

I resultatet av denna studie kan överavkastning observeras i samband med 

säljtransaktioner, men inte vid köptransaktioner. Detta är i linje med Eckbo & Smith 

(1998). För köptransaktioner är överavkastningen obefintlig eller negativ för samtliga 

eventfönster. Dock är endast CAAR-värdet för eventfönstret t=240 börsdagar 

signifikant. Den negativa överavkastningen tilltar i takt med att eventfönstrens storlek 

ökar. För säljtransaktioner kan ett omvänt förhållande observeras där samtliga 

eventfönster påvisar överavkastning varav eventfönstret t=240 visar den högsta 

överavkastning på 7,4 %*. 
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Detta resultat tyder på att insiders förmår tillgodogöra sig överavkastning genom att 

sälja sitt aktieinnehav innan en kursnedgång. Att säljtransaktioner visat sig innehålla ett 

större informationsvärde än köptransaktioner kan tänkas bero på att insiders vågar ta 

större risker vid denna typ av transaktioner. Som tidigare nämnt är det enligt lag 

förbjudet att agera på icke offentlig information. I samband med säljtransaktioner kan 

det dock vara svårare att bevisa att ett brott har begåtts då det kan finnas andra 

bakomliggande motiv till en sådan transaktion. Insiders kan exempelvis hävda att denne 

sålt sitt innehav i syfte att finansiera en större personlig utgift. 

Ytterligare en orsak till att säljtransaktioner har visat en större träffsäkerhet skulle kunna 

vara att dessa skapar en så kallad snöbollseffekt. Aktiehandel är, som många andra 

investeringsalternativ, förknippat med risk. Om en aktieägare har köpt aktier i ett 

företag har denne accepterat den risk som är associerad med investeringen. Om 

aktieägaren ser att en insider i företaget säljer hela eller delar av sitt innehav kan detta 

innebära ytterligare en risk då detta kan uppfattas som en signal att en kursnedgång är 

att vänta. Aktieägaren, följt av andra, kan då välja att sälja sina aktier vilket i sin tur 

resulterar i en kursnedgång och därmed en ökad överavkastning för insidern. 

Seyhun (1988) kunde i sin studie påvisa att insiders på den amerikanska marknaden 

nyttjade asymmetrisk marknadsbred information, dvs. att insiders besitter en större 

förmåga att förutspå makroekonomiska händelser än övriga marknaden. Denna studies 

undersökningsperiod innefattar lågkonjunktur orsakad av finanskrisen 2008. Om 

Seyhuns (1988) slutsatser även gäller för den svenska aktiemarknaden skulle detta 

kunna vara en bidragande orsak till varför insiders säljtransaktioner uppnått högre 

överavkastning. 

5.3 Företagsstorlek 

Tabell 6, Resultat företagsstorlek 

Företagsstorlek t=20 t=60 t=240 
Köp CAAR t p CAAR t p CAAR t p 

Small Cap 0,32% 0,55 0,59 -3,74%* -3,68 0,00 -25,78%* -13,07 0,00 

Mid Cap -0,64%* -2,43 0,02 -0,38% -0,70 0,48 -4,43%* -4,24 0,00 

Large Cap 0,53%* 2,70 0,01 1,52%* 3,67 0,00 1,77%* 2,21 0,03 

Sälj CAAR t p CAAR t p CAAR t p 
Small Cap 6,13%* 5,78 0,00 6,15%* 4,15 0,00 24,35%* 9,41 0,00 

Mid Cap 0,94%* 2,95 0,00 2,09%* 3,25 0,00 2,08% 1,88 0,06 

Large Cap 0,18% 0,78 0,44 0,99%* 2,28 0,02 6,13%* 6,12 0,00 
Källa: Egna beräkningar 



Genererar insiderhandel överavkastning? – En studie om insiderhandel på Stockholmsbörsen 
Edvardsson och Ruthberg  C-uppsats i företagsekonomi 
2013-01-09  Sida 38 (65)  

I Seyhuns studier från 1986 och 1998 kunde den högsta överavkastningen observerats 

hos insiders i mindre företag. I motsats till detta kom Jeng, Metrick och Zeckhauser 

(2003) i sin studie fram till att företagets marknadsvärde inte hade någon betydelse för 

insiders möjlighet till överavkastning. 

I likhet med Seyhuns studier från 1986 och 1998 kan vi utifrån resultatet utläsa att den 

största överavkastningen uppnåtts i samband med säljtransaktioner i mindre företag. I 

motsats till Seyhuns resultat genereras den högsta överavkastningen för 

köptransaktioner i större företag. 

Överavkastning förekommer i samtliga företagsstorlekar och eventfönster i samband 

med säljtransaktioner. För köptransaktioner förekommer endast överavkastning i Large 

Cap-bolag, med undantag för mindre företag under de första 20 börsdagarna. 

Gemensamt för samtliga transaktioner är att vi kan notera en stigande trend, både vad 

gäller överavkastning och negativ överavkastning insiders som gör negativ 

överavkastning under de första 20 dagarna fortsätter även att göra detta under 

eventfönstren t=60 samt t=240. Detta innebär således att den största överavkastningen 

generellt görs på lång sikt oavsett företagsstorlek. Ett liknande förhållande kan även 

observeras vid negativ överavkastning. 

Resultaten tyder på att insider i samband med säljtransaktioner agerar på asymmetrisk 

information i större utsträckning än vid köptransaktioner. Som tidigare nämnt kan 

insiderbrott i samband med säljtransaktioner vara svårare att bevisa. Detta då 

transaktioner av denna typ kan hänföras till andra motiv än personens vinstintresse, 

vilket i sin tur kan leda till att insiders blir mer benägna att ta risker. Varför insiders i 

små företag förmår generera högre överavkastning än de i stora företag kan bero på att 

den allmänna granskningen av den förstnämnda är mer påtaglig. Detta kan för insiders i 

mindre företag innebära en minskad risk att bli ertappad. 

Eventfönstret t=240 dagar visar höga CAAR värden för mindre företag i förhållande till 

de övriga storlekskategorierna för både köp- och säljtransaktioner. Detta kan bero på att 

mindre företag i allmänhet har en högre volatilitet än större företag, vilket kan vara en 

bidragande orsak till dessa resultat. 
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Då insynsregistret inte innehåller information om när en specifik aktieinvestering sålts, 

vet vi inte heller hur länge insidern haft aktierna i sin ägo. Insiderpersoner skulle således 

kunna ha sålt sitt innehav i ett tidigt skede, alternativt behållit sina aktier under en 

längre tidsperiod än de studerade eventfönstren. 

Resultaten för Large Cap-företagen är konsekventa i den bemärkelsen att 

överavkastning kan observeras för samtliga eventfönster samt för både köp- och 

säljtransaktioner. Detta tyder på att insiders i stora företag agerar på asymmetrisk 

information, men på grund av offentlig granskning möjligtvis blir mer återhållsamma. 

5.4 Transaktionsstorlek 

Tabell 7, Resultat transaktionsstorlek 

Transaktionsstorlek t=20 t=60 t=240 
Köp CAAR t p CAAR t p CAAR t p 

1 - 200 000 0,64%* 2,04 0,04 2,38%* 4,16 0,00 1,39% 1,22 0,22 

200 001 - 1 000 000 0,86%* 2,66 0,01 0,67% 1,00 0,32 -0,44% -0,36 0,72 

1 000 001 - 5 000 000 -0,51% -1,57 0,12 -0,49% -0,82 0,42 -6,67%* -5,07 0,00 

5 000 001+ -1,80%* -4,96 0,00 -5,52%* -6,90 0,00 -23,06%* -15,44 0,00 

Sälj CAAR t p CAAR t p CAAR t p 
1 - 200 000 1,26%* 2,39 0,02 1,28% 1,49 0,14 -0,73% -0,42 0,68 

200 001 - 1 000 000 0,59% 1,21 0,23 -0,05% -0,07 0,94 2,96%* -0,94 0,04 

1 000 001 - 5 000 000 0,68% 1,69 0,09 2,97%* 3,87 0,00 10,44%* 7,31 0,00 

5 000 001+ 3,00%* 6,12 0,00 4,37%* 5,37 0,00 14,23%* 9,64 0,00 

Källa: Egna beräkningar 

Av de tidigare studier som behandlats har Jaffe (1974), Seyhun (1986) samt Eckbo & 

Smith (1998) inte kunnat påvisa att transaktionsstorleken har någon betydelse för 

insiders möjlighet till överavkastning36 39 43. Studier genomförda av Jeng, Metrick och 

Zeckhauser (2003) samt Seyhun (1998) har i motsats till tidigare nämnda studier 

kommit fram till att värdet insiderinformationen tenderar att stiga i takt med att 

transaktionsstorleken ökar, med undantag för de allra största transaktionerna41 42. 

I motsats till Seyhun (1998) samt Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) kan vi i vår 

studie se ett omvänt förhållande gällande storleken på insiders köptransaktioner. De 

transaktioner med ett värde understigande 200 000 SEK är de som genererat högst 

överavkastning. I likhet med Seyhun (1988) samt Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) 

kan vi se att de allra största köptransaktionerna inte generar någon överavkastning. 

För säljtransaktioner tilltar överavkastningen i samband med att transaktionsstorleken 

ökar. Överavkastningen för säljtransaktioner ökar även med tiden, med undantag för de 
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understigande 200 000 SEK. Dessa transaktioner visar negativ överavkastning under 

eventfönstret t=240. 

Ovanstående resultat tyder på att informationsvärdet inte ökar i takt med att storleken på 

transaktionerna ökar. Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) hävdade i sin studie att 

insiderköp kan ske i syfte att öka ägandet i det egna företaget och att det primära målet 

med dessa transaktioner således inte behöver utgöras av ett vinstintresse34. Detta kan 

vara en förklaring till varför de största köptransaktionerna i vår studie genomgående 

visat en negativ överavkastning. Som tidigare nämnt visade de mindre transaktionerna 

högst överavkastning i samband med köptransaktioner, vilket kan vara ett tecken på att 

insiders agerar på asymmetrisk information, men väljer att inte investera större belopp i 

syfte att minska risken att bli ertappad. Av denna anledning kan insiders även dela upp 

större transaktioner i mindre belopp i syfte att undvika finansinspektionens granskaning. 

Att den högsta överavkastningen för säljtransaktioner kan observeras i det största 

storleksintervallet kan tänkas bero på att transaktioner av sådant slag sänder en stark 

signal till marknaden. En stor säljtransaktion kan således påverka aktiekursen negativt 

vilket för insidern innebär ökad överavkastning. 

5.5 Sammanfattande analys och diskussion 

Studiens huvudsakliga hypoteser löd enligt följande: 

H0: Insiderhandel generar inte överavkastning. 

H1: Insiderhandel generar överavkastning. 

Majoriteten av resultaten är signifikanta på en fem-procentig nivå och visar att insiders 

förmår att tillgodogöra sig överavkastning. Dock främst i samband säljtransaktioner. I 

och med detta förkastas nollhypotesen: Insiderhandel generar inte överavkastning. 

Av de variabler studien behandlat har den högsta överavkastningen observerats för 

säljtransaktioner i mindre företag samt för säljtransaktioner överstigande fem miljoner. 

Insiders överavkastning vid köptransaktioner har visat sig vara betydligt lägre och i 

många fall varit obefintlig. De köptransaktioner som resulterat i överavkastning är 

främst de som genomförts inom stora företag samt för transaktioner understigande 200 

000 SEK. Vi kan ej se någon tydlig koppling mellan tidsperiod och överavkastning. Den 
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högsta överavkastningen kunde dock uppmätas för tidsperioden t=240 för både köp- och 

säljtransaktioner. 

I frågan om huruvida outsiders kan tillgodogöra sig överavkastning genom att imitera 

insiders transaktioner kan vi konstatera att detta bör vara möjligt. I och med att den 

högsta överavkastningen inte görs under det kortaste eventfönstret torde den 

tidsdifferens, orsakad av de fem dagar insiderpersonen har på sig att rapportera sina 

transaktioner, inte ha stor betydelse. Vi anser dock att outsiders som står inför ett 

investeringsbeslut bör vara selektiv och främst se insiders transaktioner som en 

indikation. Om en insiderperson exempelvis säljer aktier i det företag som outsidern har 

sitt innehav i, bör denne vara uppmärksam på att en möjlig nedgång är att vänta. 

Enligt den effektiva marknadshypotesen förutsätter en marknad med stark 

marknadseffektivitet att all historisk, offentlig och privat information återspeglas i 

aktiepriset. I en sådan marknad skulle insiders inte ha någon möjlighet till 

överavkastning då aktiepriset skulle justeras vid samma tidpunkt som händelsen 

inträffat. I och med att resultatet visar att insiders kan tillgodogöra sig överavkastning, 

innebär detta att det råder informationsasymmetri på Stockholmsbörsen samt att den 

starka formen av marknadseffektivitet inte råder. 
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6 Slutsats 

Nedan presenteras de svar vi kommit fram till avseende studiens problemformulering 

och syfte.   

• Genererar insiderhandel överavkastning? 

Resultatet visar att insiders tillgodogör sig överavkastning genom handel med 

aktier i det egna företaget och främst i samband med säljtransaktioner. 

• Vidare ämnade studien utröna eventuella skillnader i överavkastning beroende 

på företagsstorlek, transaktionsstorlek samt tidsperiod. Utöver detta ämnade 

studien att undersöka outsiders möjlighet att tillgodogöra sig överavkastning 

genom att imitera transaktioner som redovisas i finansinspektionens 

insynsregister. 

Resultatet visar stor variation i uppmätt överavkastning. Den högsta 

överavkastningen observerats för säljtransaktioner i mindre företag samt för 

säljtransaktioner överstigande fem miljoner. Vad gäller tidsperiod görs den 

högsta överavkastningen vid säljtransaktioner under eventfönstret t=240 dagar. 

Det mesta talar för att outsiders kan tillgodogöra sig överavkastning genom att 

följa insiders transaktioner. Detta då majoriteten av överavkastning görs på lång 

sikt. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Under tiden vi arbetat med studien har ett flertal olika synvinklar och förslag på vidare 

forskning inom området dykt upp. Vi anser att det vore intressant att undersöka: 

• skillnader i överavkastning beroende på hög- respektive lågkonjunktur. 

Alternativt låta undersökningsperioden omfatta en relativt “stabil” period. 

• fler kategorier tillsammans. Exempelvis studera överavkastning i stora 

transaktioner i mindre företag etc. 

• insiders möjlighet till överavkastning beroende på dess position i företaget 

• insiders möjlighet till överavkastning i andra länder. Förslagsvis i länder med 

striktare alternativt svagare insiderslagstiftning och bevakning. 
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9 Bilaga 1, Urval och bortfall 

9.1 Urval 

Företagsnamn Värdepappersnamn Börslista 

Poolia POOL B Small Cap 

Hemtex HEMX Small Cap 

ReadSoft RSOF B Small Cap 

Svolder SVOL A Small Cap 

Cision CSN Small Cap 

SinterCast SINT Small Cap 

FormPipe Software FPIP Small Cap 

Consilium CONS B Small Cap 

Traction TRAC B Small Cap 

Feelgood Svenska FEEL Small Cap 

Geveko GVKO B Small Cap 

Rörvik Timber RTIM B Small Cap 

Rederi AB Transatlantic RABT B Small Cap 

Rottneros RROS Small Cap 

Softronic SOF B Small Cap 

Malmbergs Elektriska MEAB B Small Cap 

KABE KABE B Small Cap 

Probi PROB Small Cap 

Know IT KNOW Small Cap 

Anoto Group ANOT Small Cap 

Addnode Group ANOD B Small Cap 

Betsson BETS B Mid Cap 

AarhusKarlshamn AAK Mid Cap 

Addtech ADDT B Mid Cap 

Axis AXIS Mid Cap 

Avanza Bank Holding AZA Mid Cap 

B&B TOOLS BBTO B Mid Cap 

Bilia BILI A Mid Cap 

BioGaia BIOG B Mid Cap 

Eniro ENRO Mid Cap 

Fast Partner FPAR Mid Cap 

Haldex HLDX Mid Cap 

Industrial & Financial 
Systems 

IFS B Mid Cap 

Intrum Justitia IJ Mid Cap 

JM JM Mid Cap 

Kungsleden KLED Mid Cap 
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Företagsnamn Värdepappersnamn Börslista 

Klövern KLOV Mid Cap 

NIBE Industrier NIBE B Mid Cap 

Nolato NOLA B Mid Cap 

SkiStar SKIS B Mid Cap 

TradeDoubler TRAD Mid Cap 

Wihlborgs Fastigheter WIHL Mid Cap 

SWECO SWEC B Mid Cap 

Atlas Copco ATCO A Large Cap 

Boliden BOL Large Cap 

Electrolux ELUX B Large Cap 

Ericsson ERIC B Large Cap 

Peab PEAB B Large Cap 

Getinge GETI B Large Cap 

Hakon Invest HAKN Large Cap 

Hennes & Mauritz HM B Large Cap 

Holmen HOLM B Large Cap 

Hufvudstaden HUFV A Large Cap 

Industrivärden INDU A Large Cap 

Investor INVE B Large Cap 

Lundin Petroleum LUPE Large Cap 

Meda MEDA A Large Cap 

Modern Times Group MTG B Large Cap 

Ratos RATO B Large Cap 

SAAB SAAB B Large Cap 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA B Large Cap 

Skanska SKA B Large Cap 

SKF SKF B Large Cap 

Swedbank SWED A Large Cap 

Swedish Match SWMA Large Cap 

Tele2 TEL2 B Large Cap 

Trelleborg TREL B Large Cap 

TeliaSonera TLSN Large Cap 

Volvo VOLV B Large Cap 

Hexagon HEXA B Large Cap 
Tabell 8, Urval företag 
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9.2 Bortfall 

Företagsnamn Värdepappersnamn Börslista Orsak 

Rejlerkoncernen REJL B Small Cap Kursdata saknas 

Arise Windpower AWP Small Cap Kursdata saknas 

Midsona MSON A Small Cap Inga transaktioner 

DGC One DGC Small Cap Kursdata saknas 

NAXS Nordic Access 
Buyout Fund 

NAXS Small Cap Kursdata saknas 

Trigon Agri TAGR Small Cap Kursdata saknas 

Allenex ALNX Small Cap Kursdata saknas 

Nordic Service 
Partner 

HoldingsPartner 
NSP B Small Cap Kursdata saknas 

Avega Group AVEG B Small Cap Kursdata saknas 

Byggmax Group BMAX Mid Cap Kursdata saknas 

Bure Equity BURE Mid Cap Kursdata saknas 

Concentric COIC Mid Cap Kursdata saknas 

EnQuest PLC ENQ Mid Cap Kursdata saknas 

Karolinska 
Development 

KDEV Mid Cap Kursdata saknas 

Lindab International LIAB Mid Cap Kursdata saknas 

Swedish Orphan 
Biovitrum 

SOBI Mid Cap Kursdata saknas 

SAS SAS Mid Cap Kursdata saknas 

Alliance Oil 
Company 

AOIL SDB Large Cap Inga transaktioner 

Modern Times Group MTG A Large Cap Inga transaktioner 

Semafo SMF Large Cap Kursdata saknas 
Tabell 9, Bortfall företag
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10 Bilaga 2, T-test och normalfördelningskurvor 

10.1 Köptransaktioner 

  

 
Figur 2, Köptransaktioner, t=20 

 
Figur 3, Köptransaktioner, t=60 

 
Figur 4, Köptransaktioner, t=240 
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10.2 Säljtransaktioner 

  

 

Figur 5, Säljtransaktioner, t=20 

 

Figur 6, Köptransaktioner, t=60 

 

Figur 7, Köptransaktioner, t=240 
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10.3 Köptransaktioner Small Cap 

  

 

Figur 8, Köptransaktioner, Small Cap, t=20 

 

Figur 9, Köptransaktioner, Small Cap, t=60 

 

Figur 10, Köptransaktioner, Small Cap, t=240 
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10.4 Köptransaktioner Mid Cap 

 

 

 

Figur 11, Köptransaktioner, Mid Cap, t=20 

 

Figur 12, Köptransaktioner, Mid Cap, t=60 

 

Figur 13, Köptransaktioner, Mid Cap, t=240 
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10.5 Köptransaktioner Large Cap 

  

 

Figur 14, Köptransaktioner, Large Cap, t=20 

 

Figur 15, Köptransaktioner, Large Cap, t=60 

 

Figur 16, Köptransaktioner, Large Cap, t=240 
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10.6 Säljtransaktioner Small Cap 

  

 

Figur 17, Säljtransaktioner, Small Cap, t=20 

 

Figur 18,  Säljtransaktioner, Small Cap, t=60 

 

Figur 19,  Säljtransaktioner, Small Cap, t=240 
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10.7 Säljtransaktioner Mid Cap 

 

  

 

Figur 20, Säljtransaktioner, Mid Cap, t=20 

 

Figur 21, Säljtransaktioner, Mid Cap, t=60 

 

Figur 22, Säljtransaktioner, Mid Cap, t=240 
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10.8 Säljtransaktioner Large Cap 

  

 

Figur 23, Säljtransaktioner, Large Cap, t=20 

 

Figur 24, Säljtransaktioner, Large Cap, t=60 

 

Figur 25,  Säljtransaktioner, Large Cap, t=240 
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10.9 Köptransaktioner understigande 200 000 SEK 

  

 

Figur 26, Köptransaktioner understigande 200 000 SEK, t=20 

 

Figur 27, Köptransaktioner understigande 200 000 SEK, t=60 

 

Figur 28, Köptransaktioner understigande 200 000 SEK, t=240 
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10.10 Köptransaktioner 200 001 – 1 000 000 SEK 

  

 

Figur 29, Köptransaktioner 200 001 - 1 000 000 SEK, t=20 

 

Figur 30, Köptransaktioner 200 001 - 1 000 000 SEK, t=60 

 

Figur 31, Köptransaktioner 200 001 - 1 000 000 SEK, t=240 
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10.11 Köptransaktioner 1 000 001 – 5 000 000 SEK 

  

 

Figur 32, Köptransaktioner 1 000 001 - 5 000 000 SEK, t=20 

 

Figur 33, Köptransaktioner 1 000 001 - 5 000 000 SEK, t=60 

 

Figur 34, Köptransaktioner 1 000 001 - 5 000 000 SEK, t=240 
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10.12 Köptransaktioner överstigande 5 000 001 SEK 

  

 

Figur 35, Köptransaktioner överstigande 5 000 001 SEK, t=20 

 

Figur 36, Köptransaktioner överstigande 5 000 001 SEK, t=60 

 

Figur 37, Köptransaktioner överstigande 5 000 001 SEK, t=240 
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10.13 Säljtransaktioner understigande 200 000 SEK 

  

 

Figur 38, Säljtransaktioner understigande 200 000 SEK, t=20 

 

Figur 39, Säljtransaktioner understigande 200 000 SEK, t=60 

 

Figur 40, Säljtransaktioner understigande 200 000 SEK, t=240 
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10.14 Säljtransaktioner 200 001 – 1 000 000 SEK 

  

 

Figur 41, Säljtransaktioner 200 001 - 1 000 000 SEK, t=20 

 

Figur 42, Säljtransaktioner 200 001 - 1 000 000 SEK, t=60 

 

Figur 43, Säljtransaktioner 200 001 - 1 000 000 SEK, t=240 
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10.15 Säljtransaktioner 1 000 001 – 5 000 000 SEK 

  

 

Figur 44, Säljtransaktioner 1 000 001 - 5 000 000 SEK, t=20 

 

Figur 45, Säljtransaktioner 1 000 001 - 5 000 000 SEK, t=60 

 

Figur 46, Säljtransaktioner 1 000 001 - 5 000 000 SEK, t=240 
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10.16 Säljtransaktioner överstigande 5 000 001 SEK 

 

  

 

Figur 47, Säljtransaktioner överstigande 5 000 001 SEK, t=20 

 

Figur 48, Säljtransaktioner överstigande 5 000 001 SEK, t=60 

 

Figur 49, Säljtransaktioner överstigande 5 000 001 SEK, t=240 


