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Abstract  
This paper investigates the relationship between insider trading and positive abnormal return. 

More specifically, whether CEO share purchases generates a positive abnormal return. In 

order to investigate this relationship, this study is based on event study methods. An event 

study is a statistical method which calculates the impact of an event on another variable under 

a specific time period, and in this paper, the impact of CEO share purchases on the stock price 

during 11 days. Furthermore, the result from this study is insufficient and cannot be used to 

generalize the concrete conclusions. It has been shown that the probability of positive 

abnormal return varies depending on what period of time is analyzed. A positive abnormal 

return did not occur when analyzing the whole period (11 days). However, the results were 

somewhat significant when we analyzed and compared specific periods with each other. Thus, 

we find it hard to justify whether CEO share purchases within the own company generates a 

positive abnormal return. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande diskussion 
Under de senaste decennierna har den finansiella marknaden fått en växande betydelse för 

världsekonomin. Inom den finansiella marknaden har aktiemarknaden blivit ett stort globalt 

nätverk där stora summor kapital (pengar) transporteras fram och tillbaka runt om i världen. 

Då aktiemarknaden fått en växande betydelse inom ekonomin har även intresset ökat. Under 

de senaste decennierna har även aktiemarknaden blivit ett väl diskuterat ämne bland 

ekonomer och forskare. 

Fama (1979) introducerade en teori kring aktiemarknaden och dess egenskaper. Han försökte 

begripa de grundläggande funktionerna och samband som drev aktiemarknaden men 

specialiserade sig framförallt i aktieprisjusteringen. Resultatet blev den effektiva 

marknadshypotesen som betonade att aktiepriset ständigt reflekterar all tillgänglig 

information som finns på aktiemarknaden. Med andra ord, Fama mena att aktiemarknaden 

kunde anses vara effektiv då aktier inkluderar all information som kan påverka dess värde.  

Detta innebär även att en felbedömning i aktier är ytterst liten. 

Dock är inte alla ekonomer eniga om denna princip. Flera av dem förespråkar att marknaden 

inte är lika effektiv som Fama antar. Kort sagt, menar vissa ekonomer att aktieprisjusteringen 

inte justeras snabbt. Detta leder senare till att aktier under- eller övervärderas, och på så sätt 

kan överavkastning ske. Överavkastning innebär att en aktie genererar en avkastning utöver 

den normala avkastningen som förväntas genereras. En teori som används emot den effektiva 

marknadshypotesen är informationsasymmetrin. (Laffont & Martimort, 2002). Teorin 

förklarar vad som händer i en situation där informationen är imperfekt, dvs. att 

aktiemarknaden saknar information som skulle gynna investerarna. Den dolda informationen 

ökar risken av att en under- eller övervärdering av aktier sker. Monopolistsinformation är en 

slags dold information som kan vara tillgänglig endast för vissa individer inom ett specifikt 

bolag. Dessutom är denna slags information vanlig vid insynshandel (Manove, 1989). I denna 

studie rör insynshandel en aktietransaktion som görs av en Vd i det egna bolaget.  

Uppsatsen kommer behandla den effektiva marknadshypotesen och andra teorier för att 

bedöma om insynshandeln genererar överavkastning. Detta görs genom att undersöka ifall Vd 
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aktieköp inom det egna bolaget genererar en avkastning utöver den normala avkastningen 

som förväntas. Personer som köper aktier inom det egna bolaget anses vara insynshandlare 

och dessa aktieköp kategoriseras som insynshandel. 

 

1.2 Problemformulering 
En eventstudie som huvudsakligen undersöker ifall köpta aktier av Vd i det egna bolaget 

genererar överavkastning, dvs. en avkastning som är högre än den normala avkastningen. Det 

är då underförstått att denna Vd agerar som insynshandlare och har en särskild insyn i bolaget. 

Forskningsfrågan blir som följande: 

Genererar Vd aktieköp inom det egna bolaget en överavkastning på den svenska 

aktiemarknaden? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan insynshandeln och 

överavkastningen på den svenska aktiemarknaden. Med hjälp av teorier och tidigare 

eventstudier som underlag ska denna studie undersöka ifall Vd aktieköp inom det egna 

bolaget genererar överavkastning. Syftet av att bara undersöka aktieköp är pga. möjligheten 

för överavkastning vid köp- anses vara större än vid säljprocessen (Rundfelt, 1989).  

 

1.4 Metod 

Denna studie baserar sig på en kvantitativ forskningsmetod som analyserar sambandet mellan 

insynshandeln och överavkastningen. Vid denna kvantitativa forskningsmetod samlas 

datahistorik för aktier och information om Vd aktieköp. Denna datahistorik och information 

analyseras för att senare dra slutsatser med hjälp av teorier så som den effektiva 

marknadshypotesen, informationsasymmetrin och signaleringshypotesen. Med andra ord, 

används det deduktiva perspektivet som ifrågasätter teorier mot observationer.  

Genom att samla in datahistorik för aktier och genom att använda eventstudiemetoden kan 

överavkastningen identifieras. Eventstudiemetoden mäter hur stor inverkan en händelse har på 

ett aktiepris (MacKinlay, 1997). I denna eventstudie undersöks om informationen om Vd 

aktieköp i det egna bolaget genererar överavkastning. Datahistorik och information som rör 
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Vd aktieköp och uppköpsdatum hämtas från Finansinspektionens insynsregister (FI 2015). 

Studien kommer huvudsakligen att undersöka ifall överavkastning sker under en specifik 

period. 

För att testa sambandet mellan insynshandeln och överavkastningen krävs det även en 

hypotesprövning. Enligt Bryman (2008) utförs en hypotesprövning också på ett kvantitativt 

angreppssätt. Hypotesprövningen testar ifall det finns korrelation mellan den oberoende 

variabeln (Vd aktieköp) och den beroende variabeln (aktiepriset).  

 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar enbart på att undersöka den svenska aktiemarknaden. Valet av 

frågeställning har lett till att studien begränsas till Stockholmsbörsen. Ytterligare, har antalet 

bolag för denna studie begränsats till ett urval av 40st av totalt 106 bolag, från varje bolag 

inkluderas det ett Vd aktieköp, för att skapa en bättre möjlighet för generalisering. 

Anledningen till denna begränsning av antalet bolag beror framförallt på tidsbegränsningen 

men också att 40st är 38% av totalt 106 bolag och kan räcka för generalisering av 

Stockholmsbörsen. Valet av bolag varit slumpmässigt för att undvika skeva resultat. Det är 

även värt att nämna att insynshandeln även begränsas till att endast undersöka Vd aktieköp 

inom det egna bolaget. Denna insynshandel antas vara laglig då studien grundar sig på Vd 

aktieköp inom det egna bolaget rapporteras till Finansinspektionen (FI) enligt (SFS 2000:1 

087, 3–5§). Dessa lagar implicerar att insynshandlare, handlare inom det egna bolaget med 

särskild insyn, är skyldiga att rapportera handel inom det egna bolaget.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen börjar med en inledning som introducerar problemformulering och eventuella 

intresseområden; marknadseffektiviteten, insynshandeln och den svenska aktiemarknaden. 

Sektionen 1 redovisar också syftet med eventstudien och en kort introduktion till metoden 

som använts i denna studie.  Ytterligare, har en sammanställning av både bakgrund och 

tidigare studier gjorts i Sektion 2.  Sektion 3 inkluderar huvudsakligen teorier som rör om den 

effektiva marknadshypotesen och insynshandeln. Definitioner och en problemformulering har 

även inkluderats i denna sektion. En mer utvecklad redovisning av metodologin bakom 

eventstudien demonstreras i sektion 4. Dessutom belyser sektion 4 kritik av tillvägagångssätt, 

validitet och reliabilitet.  Resultat och analys av eventstudien redovisas i Sektion 5.  Resultatet 
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och eventstudien diskuteras ytterligare i sektion 6. Sektion 7 -8 presenterar en källförteckning 

på alla artiklar, böcker och elektroniska källor som använts vid framställningen av denna 

uppsats. Detta följs av en bilaga som detaljerat beskriver namn och datum av de olika Vd 

aktieköp och dess bolag. Slutligen, inkluderas en bilaga om t-fördelningen. 

 
2 Bakgrund och tidigare studier 

2.1 Bakgrund 
Aktiemarknaden är ett stort globalt nätverk som organiserar en marknad där stora summor av 

kapital (pengar) transporteras fram och tillbaka runt om i världen. Mer än värdet på alla varor 

och tjänster i hela världsekonomin byts på aktiemarknaden, man påpekar att det byts aktier på 

en siffra runt 60 biljoner(miljarder är mer) euro per år (Kurzgesagt, 2013). Detta gör 

finansmarknaden, som består av bl.a. aktiemarknaden och valutamarknaden, till en av de 

största marknaderna i dagens samhälle. På aktiemarknaden byts inte fysiska varor utan 

värdepapper så som aktier. Med aktier innebär det att man äger en andel i ett bolag. 

 Anledningen till att aktietransaktioner sker beror huvudsakligen på deras värde men också 

pga. aktiernas genomsnittliga positiva värdeutveckling. Ju högre bolagsvärdet är desto högre 

blir aktievärdet. Om ett bolag exempelvis ökar i värde pga. en ny affärsidé kan även öka 

aktievärdet som resultat. Detta gynnar i sin tur investerare som äger aktier inom detta bolag, 

ökningen i aktievärdet ses som en vinst. Ytterligare exempel, en aktie som ökat i ett realvärde 

från 30 kr till 40 kr ger en real vinst på 10 kr per aktie. Kapitalet som bolaget tjänar genom att 

sälja aktier kan användas för att expandera bolaget (Riksbank, 2015). Aktietransaktionerna 

bygger på slumpmässighet, m.a.o. är det svårt för aktiemarknaden och dess investerare att 

veta vilket bolag som kommer prestera bra eller dåligt. Dock är det vanligt att investerare 

investerar i bolag med ett gott rykte men flera faktorer kan avgöra beslutet om vilka aktier 

som är mest värda att köpa. Oftast använder man fundamentala analyser som nyttjar 

exempelvis, ny information, årsredovisningar och kvartalsrapporter. Aktiepriserna kan 

fluktuera kraftigt, därför är det nödvändigt för investerare att agera snabbt för att tjäna eller 

undvika att förlora kapital. Dåliga rykten kan nämligen leda till att aktien förlorar värde 

oavsett dess verkliga värde i bolaget. Däremot kan det motsatta även inträffa, en aktie med ett 

relativt låg värde kan snabbt öka i värde om ett gott rykte sprids.  
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Alla investerare har ett syfte nämligen, maximera vinsten. Med hjälp av ett marknadsindex 

som är det genomsnittliga aktiepriset av alla bolag inom en marknad kan investerare studera 

hur olika bolag presterar jämfört med resten av aktiemarknaden. Annars kan investerare som 

tidigare nämnts analysera bolags kvartalsrapporter eller årsredovisningar (Gough, 2011). För 

att investerare ska kunna generera vinst från aktier måste det alltså finnas någon slags under- 

och övervärdering (Claesson, 1987). Men om aktien genererar en avkastning utöver det 

normala skapas det en överavkastning. 

 
2.2 Insynshandel 
En aktieaffär kategoriseras som insynshandel ifall personen bakom köpet har en 

insynsställning som gör det möjligt för personen att ha tillgång till mer information om 

bolaget jämfört med resten av aktiemarknaden (Hu och Noe, 1997).  Exempelvis kan det röra 

om en verkställande direktör (Vd) eller bolagets styrelseordförande. I denna studie fokuseras 

det på insynshandel som utförts av självaste Vd. Problematiken bakom insynshandeln är att 

insynshandlaren kan utnyttja sin insynsställning för att generera finansiella fördelar som 

resten av aktiemarknaden inte har möjlighet att göra. Syftet med att inkludera insynshandel i 

denna studie är pga. att studien undersöker Vd aktieköp i det egna bolaget. Det är nödvändigt 

att förstå insynshandeln för att senare testa ifall denna slags handel senare leder till 

överavkastning. 

Då insynshandlare oftast är svåra att tolka har forskare haft problematik med att klargöra de 

motiv som insynshandlare kan tänkas ha för att involvera sig i insynshandeln. Dock har 

forskare försökt att studera insynshandlare och kommit fram med ett antal skäl för 

insynshandel. Med hjälp av dessa faktorer kan insynshandeln lättare förstås.  

 

� Skattemässiga skäl:  
 

Forskning har visat att det finns huvudsakligen två skattemässiga skäl till att insynshandlare 

säljer aktier inom det egna bolaget. Den första anledningen, är att insynshandlare i slutet av 

beskattningsåret försöker att kvitta vinster mot förluster (Shefrin and Statman, 1984). Enligt 

Jin och Kothari (2008) berodde det även på att insynshandlare ville minska skatteeffekten 

genom att inte realisera förlusten och istället skjuta upp beskattning för att senare kunna kvitta 

förlusten.  
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� Portföljdiversifiering: 

Det är även vanligt att insynshandlare involverar sig i insynshandel pga. diversifieringsskäl. 

Detta innebär att insynshandlare hoppas minimera risken att förlora värde på sina tillgångar 

genom att fördela dessa i olika portföljer (Kallunki et al. 2009). Dessutom ansåg Huddart och 

Ke (2007) att ifall insynshandlare har tillgång till en liten mängd aktier i det egna bolaget är 

de mer villiga att köpa ytterligare aktier inom det egna bolaget. Och om tillgången av aktier i 

det egna bolaget är stort är insynshandlare mer villiga att sälja dessa aktier.  

 

� Informationsövertag:  

Flertal forskare är även överens om att insynshandlare köper och säljer aktier i det egna 

bolaget när de får tillgång till ny information om bolaget och dess aktier. Det är ytterst vanligt 

att aktieköpen ökar innan positiva nyheter annonseras och innan negativa nyheter annonseras 

ökar säljningen av aktier (Cheng et al. 2007). 

 

� Unika preferenser:  

Andra faktorer så som insynshandlarens personliga erfarenheter i det egna bolaget och 

utbildning kan även spela stor roll när det kommer till insynshandlarens motiv bakom 

insynshandeln. Seyhun (1986) drog slutsatsen att insynshandlare tendera att köpa aktier i 

bolaget då dessa hade ett lågt marknadsvärde och utsätts för kraftiga negativa utvecklingar. 

Dessutom ansåg han att insynshandlare använde sig av egna erfarenheter inom det egna 

bolaget för att senare generera överavkastning. I sina senare studier Seyhun (1992) fann ett 

positivt statistiskt samband mellan ett bolags väderstegring och insynshandlarens säljning av 

aktier, och mellan värdeminskning och insynshandlarens aktieköp.  

Men framför allt är det vanligaste skälet för insynshandel, insynshandlarens tillgång till icke 

offentlig information. Med andra ord, uppstår det en situation där insynshandlare har mer 

information än resten av marknaden, vilket även kallas för informations-

asymmetri. Insynshandlaren utnyttjar sin ställning i bolaget för att utföra aktietransaktioner 
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baserad på icke offentlig information. Med hjälp av denna teknik ökar insynshandlaren sin 

chans för överavkastning (Jaffe, 1974).    

Tidigare studier har bekräftat att insynshandeln lett till ekonomiska kostnader, exempelvis 

ökar kostnaden av aktier för investerare. Detta hämnar senare den ekonomiska utvecklingen 

(Legal Information Institution, 2015). På grund av problematiken bakom insynshandeln har 

flertal länder konstruerat strikta lagar för insynshandeln. Enligt svensk lag är personen, i det 

här fallet Vd:n, skyldig att anmäla aktieköpet i det egna bolet till finansinspektionen vid 

exempelvis köp av aktier inom det egna bolaget. (SFS 2000:1 087, 3–5§). Syftet med dessa 

lagar är att motverka missbruk av monopolistsinformation, dvs. olaglig insynshandel. 

Finansinspektionens (FI:s) mål är att konstruera en rättvis marknad som förutsätter att alla 

investerare har lika villkor för handel. Ett av villkoren är då att alla investerare ska få tillgång 

till samma information vid samma tidpunkt.   

Trots att insynshandeln är förbjuden i Sverige och andra delar av världen är inte alla 

ekonomer överens om förbjudet. En del ekonomer anser insynshandeln vara gynnsam för 

marknadseffektiviteten medan andra belyser denna slags handel vara både kostsam och 

orättvis. Enligt Hu och Noe (1997) kan effekterna av insynshandeln kategoriers enligt två 

modeller. Den första modellen behandlar insynshandelns effekt på aggregerade ekonomiska 

variabler; bolagets kapital kostnad, nivå på investeringar, innehållet av aktieprisinformation 

samt aktielikviditeten. Manove (1989) anser att insynshandeln ökar transaktionsförluster för 

likviditet bytare, dvs. investerare på aktiemarknaden som endast deltar på kortsikt för att 

kontrollera risken eller balansen av deras aktieportfölj utan att ha företagets framtidsutsikter i 

åtanke. När transaktionsförlusten ökar, minskar även likviditeten för insynshandlare och 

investerare men för att åtgärda detta problem inkluderas en likviditet avdrag/rabatt på bolagets 

aktie. Som följd av detta, ökar bolagets kostnader. 

 

Dock anser Lustgarten och Mande (1998) att informationsspridingen blir mer effektiv. 

Forskare menar att insynshandlarens dolda information kommer återspeglas i aktiepriset 

genom deras aktietransaktioner, vilket senare även ledar till minskad risk på aktiemarknaden 

då insynshandlare inte vill utsätta sig själva för risk. (Hu and Noe, 1997). Enligt Fama (1970) 

är fullständig information för alla marknadsinvesterare ett kriterium för en effektiv marknad, 

och när insynshandeln finns kan inte informationen spridas effektivt då insynshandlare kan ha 

orsak till att dölja sina transaktioner. När insynshandeln tillåts, observeras insynshandlare mer 

intensivt och information som denna vill dölja kan spridas inom företaget och sedan läckas ut 
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på marknaden. Detta leder till att informationen sprids tidigare än den offentliga 

publiceringen om aktietransaktionen och då regerar inte aktiepriset direkt (Löfmarck, 1998). 

Något som stryker argumenten mot insynshandeln är Akerlofs (1970) citronteori. Citronteorin 

belyser hur essentiellt det är med full information på en marknad. Han förklarar att en korrekt 

prisnivå endast är möjlig då köpare har tillgång till all information om varorna, och i fallet om 

aktiemarknaden rör det sig om att investerare och all information som kan påverka aktiepriset. 

Däremot påpekar Manne (1966) att insynshandeln bidrar till en mindre kostsam prisreglering. 

Med andra ord, han klargör att aktieprisutvecklingen ger successivt med hjälp av 

insynshandeln. När investerare imiterar insynshandlare genom att granska dess 

aktietransaktioner kan efterfrågan på samma aktie öka sakta men säkert då inte alla 

investerare agerar direkt. Men ifall insynshandeln förbjuds sker prisförändringen drastiskt och 

innan denna förändring har investerare gjort aktietransaktioner med orimliga priser. I 

jämförelse med en situation utan insynshandel bidrar insynshandeln att investerare handlar 

med rimliga aktiepriser, vilket leder till mindre kostnader.  Detta demonstreras i en figur 

nedan. 

 

 Figur 1: Prisutvecklingen enligt Mannes teori om insynshandeln. 

 

 
 

Den andra modellen som Hu och Noe (1997) presenterar behandlar insynshandelns effekt på 

välfärden av investerare på aktiemarknaden. Flertal studier har gjorts av olika forskare och 

dessa finner att aktörer på aktiemarknaden påverkas av insynshandeln på olika sätt. Fishman 

och Hagerty (1992), Noe (1997) och Leland (1992) bekräftar att likviditet bytare drabbas 

hårdast när insynshandlare använder sig att dold information. I sin studie påpekar Fishman 
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och Hagerty (1992) även att de negativa effekterna av insynshandeln drabbas hårdast av 

marknads specialister då mindre investerare förlitar sig på deras prognoser och istället 

imiterar insynshandlare.  Noe (1997) förespråkar med hjälp av sin estimerade 

marknadsmodell att investerare gynnas som bäst då dessa erhåller stora vinster via 

insynshandeln. Dessutom finner Noe att investerare erhåller en ökad välförd medan 

insynshandlare däremot möter en minskad välfärd. Enligt Leland (1992) ökar välfärden 

istället för insynshandlare då de genererar vinst på bekostnad av investerare och likviditet 

bytare. Dock påpekar han att effekterna av insynshandeln varierar när det kommer frågan om 

investerare.  

   

Med dessa argument är det uppenbart att insynshandeln står i konflikt med regler om 

insynshandeln.  Argument för insynshandeln belyser att ny information genereras och ökar 

marknadseffektiviteten genom denna slags handel. Med andra ord, argumenteras det att ökad 

effektivitet är strävbart trots att några utnyttjar dold information för finansiella vinster. 

Argumenten mot insynshandeln är framför allt marknaden anses vara orättvis då alla ska få 

samma förutsättningar för handel. Det kan därför krävas ytterligare forskning för att dra 

generella slutsatser om insynshandeln och dess effekter. Det vill säga, det kan dröja ett tag 

innan ekonomer verkligen ser effekterna av att förbjuda insynshandeln.  

 

 

2.3 Tidigare studier 
Fama (1970) introducerade sin teori baserad på marknadseffektiviteten. Den behandlade 

effektiviteten på marknader då ny information publicerades. Fama påstod att marknaden anses 

vara effektiv om följande villkor uppfyllas; ingen befintlighet av transaktionskostnader, flera 

rationella vinstmaximerare som aktivt konkurrerar och söker efter jämviktspriset och att all 

information är full tillgänglig till alla investerare. Fama presenterade bl.a. tre nivåer av 

marknadseffektivitet, nämligen svag-, semi stark- och stark form. Dessa nivåer är baserade på 

graden av information.  

 

Däremot några år senare presenterade Finnerty (1974) empiriskt resultat som motsade den 

effektiva marknadshypotsen. Studien hade i syfte om att undersöka och jämföra 

insynshandlare med resten av aktiemarknaden. Genom att undvika att välja en specifik grupp 
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av insynshandlare, fokuserade studien på att undersöka alla insynshandlare på 

aktiemarknaden, och på så sätt framställa en beräkning av den genomsnittliga 

insynshandlarens prestanda. Finnerty drog slutsatsen att marknaden inte kunde anses vara 

starkt effektiv då det visat sig att insynshandlare med monopolistsinformation kunnat 

överträffa marknaden. Med andra ord, har insynshandlare kunnat generera en högre 

avkastning jämfört med resten aktiemarknaden. Finnerty ansåg att detta berodde på 

insynshandlares förmåga att identifiera och särskilja vinstledande och förlustledande 

situationer inom sitt egna bolag på kort sikt. 

 

Insynshandeln och marknadseffektivitet studerades också av Jaffe (1974). Huvudsakligen, 

var Jaffe intresserad av mängden monopolistsinformation som insynshandlare erhöll och om 

denna information kunde anses vara gynnsam för insynshandlare och övriga investerare. Jaffe 

påpekade att insynshandlare gynnades av att handla inom sina bolag för att uppnå en 

överavkastning. Till skillnad från Finnerty som fastställde att insynshandlare tjäna mer än 

resten av aktiemarknaden, drar Jaffe slutsatsen att även marknaden kunde uppnå en 

överavkastning genom att imitera insynshandlare. Imitation av insynshandeln, ledde till att 

resten av marknaden erhöll en överavkastning med ca 3 % - 30 %.  Dvs. om marknaden skulle 

anses vara effektiv skulle aktiepriserna snabbt justeras utefter offentlig information, men detta 

motbevisar Jaffe. 

 

 

Mackinlay (1997) specialiserade sig i det metodiska och empiriska perspektivet av den 

effektiva marknadshypotesen, mer specifikt, eventstudier. I sin studie belyste han 

eventstudiens förmåga att mäta nya händelsers inverkan på ett aktievärde. Med hjälp av 

datahistorik från finansmarknaden kunde Mackinlay mäta korrelationen mellan enskild 

händelse och aktieprisförändring. Metoden som användes i denna studie syftade på att 

identifiera överavkastningen på aktiemarknaden. Genom att skapa en eventtidslinje för 

eventstudien och subtrahera den normala avkastningen från den observerade avkastningen 

kunde överavkastningen identifieras. Mackinlay menade att denna metod kunde verifiera ny 

information och medge om informationen har positiv, negativ eller ingen alls inverkan på ett 

aktiepris, beroende på vad det är för variant av information. Mackinlay drog senare slutsatsen 

att insynshandlare kunde tjäna en överavkastning om dem identifiera typen av information. 

Dock ansåg Mackinlay att marknaden fortfarande ansågs vara effektiv då aktiepriserna 

reagera utefter ny information, ifall investerarna är rationella på marknaden. 
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Senare studerades den effektiva marknadshypotesen och dess kritik av Malkiel (2003).  I sin 

studie påstod han att man inte kan anse aktiepriser vara perfekt förutsägbara. Enligt Malkiel är 

den effektiva marknadshypotesen starkt kopplad med teorin om random walk som förklarar 

den slumpmässiga vandringen av ett aktiepris. Dock ansåg han att framtida tekniska redskap 

kan framställa förutsägbara mönster i ett aktievärde men endast inom en viss begränsning, 

nämligen på kortsikt.  Malkiel menade också att tidigare ekonomiska fluktuationer inte 

bevisar att investerarna kan överträffa marknaden genom någon specifik metod, dvs. 

prisjusteringen utefter information spelar fortfarande en stor roll i dessa situationer. I sin 

studie definierade Malkiel den effektiva marknadshypotesen med sina egna ord och 

klargjorde att marknaden kan anses vara effektiv trots att prisvärdering inte är perfekt. 

Investerarna är ganska irrationella och aktiepriserna fluktuerar mer än normalt då allt detta 

beror på informationen som finns på marknaden. Malkiel metod för att bedöma effektiviteten 

på marknaden skiljde sig från Fama men kärnan var detsamma. Enligt honom bedömdes 

effektiviteten på vinsten som genererades när investerarna agera utefter tillgänglig 

information Malkiel (2005).  Han antydde att investerarna inte kunde generera en 

överkastning och att aktiepriserna oftast återspeglade all information på aktiemarknaden. 

 

I dagsläget är forskare fortfarande inte enade om sambandet mellan insynshandeln och 

överavkastningen. Som tidigare nämnts, har flertal studier på den amerikanska 

aktiemarknaden gjorts och slutsatserna varierar från studie till studie. Däremot finner man 

betydligt mindre studier kring insynshandelns påverkan på aktiepriset på den svenska 

aktiemarknaden. Dock har de studier som gjorts på den svenska aktiemarknaden delade 

åsikter. Exempelvis, betonade Rundfelts (1989) att insynshandeln inte genererade någon 

överavkastning jämfört med marknadsindexet. Nilsson (2003) påpekar det motsatta, nämligen 

att insynshandlare erhöll överavkastning.  

 
Denna uppsats undersöker sambandet mellan insynshandeln och överavkastningen under 

perioden 2015. Vi hoppas att bidra med resultat som uppdaterar dagsläget av insynshandeln, 

mer specifikt ifall denna Vd aktieköp inom det egna bolaget genererar överavkastning på den 

svenska aktiemarknaden. 
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2.4 Utgångspunkt 
 Fama (1970) betonade att marknaden är tillräcklig effektiv för att snabbt reagera till all 

tillgänglig information. Medans Finnerty (1974) med sitt empiriska resultat kunde motbevisa 

Famas påstående om den effektiva marknaden. Jaffe (1974) fick ett likt resultat som Finnerty, 

om att överavkastning kunde uppnås genom insynshandels monopolistsinformation. Dock 

påstod Mackinlay (1997) att en rationell marknad är effektiv då aktiepriser reagerar utefter ny 

information. Däremot ansåg Malkiel (2005) att marknaden är effektiv trots att han inte helt 

håller med Fama. Hans motivering kring prisjusteringen är att den inte sker omedelbart på 

grund av irrationalitet hos investerarna som skapar missbedömningar på marknaden.  

 

3 Teoretiska referensramar 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
Huvudsakligen används den effektiva marknadshypotesen som fokus för denna eventstudie. 

Hypotesen medför att marknadspriset fullt återseglar all tillgänglig information (Fama 1970).  

Då marknadspriset fullt återspeglar all tillgänglig information är det heller inte möjligt för 

investerare att generera någon överavkastning. Med andra ord, den observerade avkastningen 

blir detsamma som den normala avkastningen som förväntas. För att en marknad ska antas 

vara effektiv måste följande villkor uppfyllas; ingen befintlighet av transaktionskostnader, 

flera rationella aktörer som både är vinstmaximerare och aktivt konkurrerar och söker efter 

jämviktspriset, och all information är fulltillgänglig för alla investerare. En marknad med 

rationella investerare som konkurrerar för att nå ett aktuelltpris som varken är över- eller 

undervärderat (ett jämviktspris), kommer att alltid agera effektivt även när ny information 

publiceras. När ny information publiceras kan endast genomsnittet av alla investerare som 

konkurrerar på en effektivmarknad effektivt värdera den nya informationen som avspelar det 

nya aktuella priset dvs. det nuvarande jämviktspriset. 

Dock har hypotesen ifrågasatts och marknaden har ansetts vara icke effektiv (Finnerty, 1974).  

Men Fama (1970)  förklarar att det finns möjlighet för överavkastning vid 

monopolistsinformation. I detta fall, har då en viss del av investerare inte tillgång till perfekt 

information. Men annars antas det att aktiepriset alltid kommer att återspegla sitt verkliga 

aktievärde dvs. jämviktspriset (Fama, 1964). Ytterligare ses den effektiva marknadshypotesen 

som en teoretisk mätning av hur icke perfekt marknaden är. (Read, 2013).  
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Den effektiva marknadshypotesen hjälper till att identifiera effektiviteten på den svenska 

aktiemarknaden. För att se insynshandelns påverkan på aktier är det viktigt att bedöma 

marknadseffektiviteten.  

 

3.1.2 Marknadens effektivitetsgrader 
Effektiviteten på marknaden fördelas i tre former beroende på typen av information som 

befinner sig på marknaden. Formerna kallas som följande: svag-, semi-stark- och stark 

effektiv. En marknad som ligger på en svag effektivitet behandlar huvudsakligen datahistorik 

om aktier.  En svagt effektiv marknad är en marknad där investerare inte kan genererar en 

överkastning med hjälp av datahistorik. Den vanligaste marknaden anses vara semi-stark, 

vilket innebär att investerare inte kan generera någon överavkastning med hjälp av offentlig 

information som exempelvis årsrapporter (Read, 2013). En marknad med stark effektivitet är 

en marknad där privata investerare, framför allt insynshandlare, inte kan generera 

överavkastning genom tillgång till offentlig och monopolistsinformation. Dessutom anses en 

stark effektiv marknad vara ytterst ovanlig och används i stora drag som en lag inom teorin. 

Som tidigare nämnts, hjälper denna teori att identifiera effektivitetsgrader på marknaden för 

att senare bedöma insynshandelns påverkan på aktiepriserna. 

 

3.2 Random Walk-teorin 
Random walk teorin hjälper till att förstå prisbeteendet. Enligt denna teori sker 

serieprisförändringar slumpmässigt, givet att varje specifik tidpunkt återspeglar all tillgänglig 

information, och därför är prediktioner av kommande aktiepriser inte möjliga (Fama, 1974).  

Teorin används i uppsatsen för att kunna förstå marknadsprisjusteringen. Genom att förstå 

marknadsprisjusteringen kan man lättare identifiera hur mycket ett Vd aktieköp verkligen 

påverkar ett aktiepris för att uppnå en överavkastning. Då marknadsprisjusteringen enligt 

random walk är slumpmässig kan även överavkastningen vara slumpmässig och inte bero på 

Vd aktieköpet. 
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3.3 Teorier för insynseffekter 
Under de senaste åren har insynshandeln och dess påverkan på aktiepriset diskuteras allt mer. 

Forskare är inte enade om sambandet mellan insynshandeln och överavkastningen.  Som 

tidigare nämnt, flertal forskare anser att insynshandeln genererar överavkastning (Jaffe, 

1974). Men andra forskare anser att aktiepriset ofta återspeglar all information på 

aktiemarknaden och därför inte anses insynshandeln ledda till en överavkastning (Malkiel, 

2005). Att använda insynshandeln som ett redskap för att generera överavkastning är relativt 

nytt på den svenska marknaden. Däremot har det blivit alltmer vanligare att man accepterar 

att insynshandel fungerar som en signal på finansmarknaden (Ohlson & Öhrner, 2014). 

Insynshandelns påverkan på finansmarknaden baseras huvudsakligen på 

informationsasymmetrin och signaleringshypotesen. 

 

3.3.1 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetrin har varit ett intressant forskningsområde inom ekonomin i över ca. 

50 år.  Informationsasymmetri sker i en situation där ena parten har tillgång till mer 

information än den andra parten i till exempel en aktietransaktion. Den mer informerade 

partnern utnyttjar den andra partnerns brist på information för att gynnas med mer finansiella 

fördelar. I denna uppsats anses Vd:n vara en insynshandlare som möjligtvis har större insyn i 

sitt bolag än resten av aktiemarknaden. Med andra ord, kan Vd:n utnyttja sin position inom 

det egna bolaget för att involvera sig i aktieköp som genererar överavkastning. Givoly och 

Palmon (1985) presenterade i sin studie att investerare som imiterade insynshandlare faktiskt 

lyckades uppnå en överavkastning. Denna princip motsäger den effektiva marknadshypotesen 

som implicera att alla aktiepriser reflekterar all tillgänglig information dvs. att det inte går att 

generera någon överavkastning. Informationsasymmetrin menar alltså att det inte är möjligt 

att alla investerare har tillgång till samma information vilket betyder att marknaden inte kan 

ses som effektiv. 

Teorin om informationsasymmetrin motsäger den effektiva marknadshypotesen. Denna teori 

används för att kunna förstå aktieprisjusteringen ifall ett aktiepris inte fullt reflekterar all 

tillgänglig information på aktiemarknaden.   
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3.3.2 Signaleringshypotesen 

Signaleringshypotesen förklarar en miljö där en viss informationsasymmetri existerar mellan 

bolaget (i denna studie, Vd:n) och resten av marknaden. Teorin förklarar att marknaden 

observerar och tolkar andra investerares beslut och beteende för att senare kunna värdera 

aktier.  Genom att insynshandlare involverar sig i aktietransaktioner i det egna bolaget skickas 

signaler till resten av marknaden. Dessa signaler ger marknaden information som förut inte 

var offentlig. Vid värderingen av aktier spelar även andra faktorer roll. Bolagets nuvarande 

situation och framtida planer sänder även signaler till marknaden (Ikenberry et al. 1995).  

 

3.3.3 Signaleringshypotesen och Insynshandel 
Studier bekräftar att insynshandeln påverkar informationsasymmetri på aktiemarknaden 

genom signalerings metoden. Seybun (1986) fann i sin studie att insynshandlare var bättre att 

prediktera avvikande aktiepriser i framtiden. Det var också vanligt att insynshandlare köpte 

aktier innan en övervärdering. I sin studie fann han även att graden monopolistsinformation 

variera beroende på insynshandlarens position i bolaget. En Vd ansågs ha tillgång till en 

större mängd monopolistsinformation. Dessutom visade det sig att en mer informerad 

insynshandlare även investera i aktier inom det egna bolaget till en högre grad. Liknade 

studier visade att insynshandlare hade en starkare signalstyrka ifall denna haft tidigare köpt 

aktier i det egna bolaget (Levy och Porat, 1995) Med hjälp av dessa slutsatser styrks 

insynshandlarens förmåga att skicka signaler till resten av marknaden då marknaden har dessa 

värderingar om insynshandlare. Dock drog Seybun (1986) att resten av marknaden inte 

lyckades erhålla en överavkastning genom att imitera insynshandlares aktieköp.  

Med andra ord, kan en Vd skicka signaler till resten av marknaden genom sina 

aktietransaktioner i det egna bolaget. Positiva signaler sänds när det sker ett Vd aktieköp. 

Detta aktieköp implicerar att Vd:n har full tillit på det egna bolaget och med säkerhet anser 

aktieköpet vara gynnsamt. Dessutom kan denna specifika transaktion tolkas som en möjligt 

att aktien är undervärderad.  Med andra ord, räknar investerare med att Vd:n  inte vill göra 

stora förluster eller ta alltför höga risker när det rör Vd:ns egna innehav vid aktieköp inom det 

egna bolaget. Marknaden observera alltså Vd:ns beslut och beteende på aktiemarknaden för 

att senare kunna värdera aktier och dess värde.  Då andra investerare förväntar sig att 

insynshandlare har tillgång till monopolistsinformation, imiteras insynshandlare av dessa 

investerare, i hopp om att få en överavkastning. Kort sagt, har Vd:n  ett stort inflytande på 
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aktiemarknaden då starka signaler skickas till resten av marknaden genom aktieköp. Det är 

även vanligare att insynshandlare skickar positiva signaler än negativa signaler då 

insynshandlare tenderar att vara mer villiga att sprida positiva nyheter och uppehålla negativa 

nyheter från marknaden (Cheng et al. 2010).  

I denna eventstudie undersöks det ifall Vd aktieköp genererar överavkastning genom att 

påverka aktievärdet. Signaleringshypotesen kan spela en stor roll då insynshandlare kan 

använda denna metod för att skapa överavkastning. Ifall Vd:n kan tänkas påverka aktiepriset 

via sitt aktieköp kan detta bero på att Vd har en stark signalerings styrka. Dessutom kan Vd 

använda sig av sin signaleringsstyrka för att öka chansen för överavkastning.  

Med andra ord, det är viktigt att inkludera signaleringshypotesen för att förstå 

insynshandlarens påverkan på aktiepriset. Enligt denna teori kan Vd:n  skicka signaler via 

sina aktietransaktioner. I denna studie kommer just aktieköp av Vd inom det egna bolaget att 

undersökas då möjligheten för överavkastning vid köp- anses vara större än vid säljprocessen 

(Rundfelt, 1989). 

 

3.4 Definitioner 
 
Här nedan presenteras definitioner av termologin som används i denna eventstudie. 
Termologin rör framför allt insynshandeln och aktiemarknaden dock är termologin 
anpassad för denna studie. 

* Insynshandel 
Aktieköp i det egna bolaget som kan vara baserad på icke offentlig information, i 

denna studie även kallad monopolistsinformation. 

* Insynshandlare 

En vice direktör (Vd) som köper aktier inom det egna bolaget och möjligtvis har en 

särskild insyn inom detta bolag, dvs. har tillgång till information som inte är 

offentlig, monopolistsinformation. 

* Monopolistsinformation 

Monopolistsinformation är otillgänglig information angående planer eller värdering 
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av aktier som kan generera finansiella fördelar för insynshandlare vid 

köpprocessen. Informationen kan röra sig om exempelvis lanseringar av framtida 

produkter eller samarbetsplaner, men i stora drag kan denna specifika information 

generera orättvisa fördelar om inte informationen blir tillgänglig för allmänheten. 

* Informationsasymmetri 
En situation där Vd:n har tillgång till mer information än investerare vid en 

aktietransaktion. Detta anses vara skadlig då Vd:n kan utnyttja investerares 

okunnighet för finansiella fördelar.  

* Signaleringshypotesen 
Genom att en Vd köper aktier inom det egna bolaget signalera denna sin 

aktievärdering till den allmänna aktiemarknaden. Ett Vd aktieköp i det egna bolaget 

ses oftast som en positiv signal.  

*Förväntad avkastning/ Normal avkastning  

Den avkastning som förväntas genereras från en aktie under en kommande period. 

Genom att observera tidigare datahistorik för en specifik aktie kan man beräkna en 

ungefärlig avkastning som förväntas generera i kommande perioder. Det är viktigt 

att ha i åtanke att den förväntade avkastningen inte kan garanteras. I denna studie 

används en modell som anser att den förväntade avkastningen är lika med den 

normala avkastningen. Framöver kommer begreppet ”den normala avkastningen att 

endast användas” istället för ”den förväntade avkastningen”.  

 

* Överavkastningen 

En ekonomisk term som beskriver den avkastning som avviker från den normala 

avkastningen under en viss period. Om aktien genererar en avkastning utöver den 

normala avkastningen uppstår en överavkastning. Däremot kallas det för en negativ 

överavkastning om en aktie genererar en avkastning som understiger den normala 

avkastningen. Det vill säga om den observerade avkastningen befinner sig under 

den normala avkastningen.  
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4 Metod och Data 

4.1 Metodologi 
Då studien huvudsakligen fokuserar på att studera tecken på överkastningen vid ett event 

tillfälle under en specifik period har ett deduktivt perspektiv använts, ett synsätt där ny 

forskning härleds från teorier och tidigare studier. 

Metoden sammanfattas som följande (Molander, 1998): 

1.     Formulering av den effektiva marknadshypotesen. 

2.     Förväntningar som hypotesen byggs på redovisas. 

3.     Observationerna prövas mot hypotesens förväntningar. 

 

4.2 Eventstudie 
Eventstudiens metodologi gör det möjligt att hypotestesta teorier mot observationer. I detta 

specifika fall används eventstudien för att observera förändringar i en aktie vid en bestämd 

tidpunkt. Tidpunkten bestäms utefter när informationen om Vd aktieköpet publiceras. 

Uppsatsen kommer byggas på en eventstudie som följer en sexstegsmodell konstruerad av 

Mackinlay (1997). 

Sexstegsmodellen sammanfattas som följande: 

1.     Identifikation av händelse och händelsefönster 

2.     Urval enligt kriterier 

3.     Mättning av avkastning 

4.     Signifikanstest 

5.     Presentation av empiriskt resultat 

6.      Analys och diskussion 
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4.2.1 Händelse och händelsefönster 
Det första som görs vid en eventstudie är att man identifierar händelsen för att sedan skapa ett 

händelsefönster. Händelsen i detta fall är tidpunkten då informationen om Vd:ns aktieköp 

publiceras. Händelsefönstret konstrueras efter antalet dagar som observeras innan och efter 

datumet som aktieköpet publicerats.  Under denna eventstudie kommer aktiepriset observeras 

5 dagar innan och 5 dagar efter ett Vd aktieköp, dvs. totalt sträcker sig händelsefönstret 11 

dagar inkl. publiceringsdagen. Publikationen om aktieköpet och själva aktieköpet räknas 

inträffa vid samma tidpunkt då Vd:n anses vara skyldig att informera finansinspektionen när 

köpet går igenom § Lag (2000:1 087). Anledningen till att dagarna innan eventet observeras 

är för att dessa dagar hjälper att identifiera ifall signifikanta skillnader i avkastningen uppstår 

efter att eventhändelsen ägt rum. Med andra ord, hjälper dagarna innan eventet att identifiera 

Vd aktieköpets inverkan på aktiepriset. Ännu en anledning till att man studerar dagarna innan 

aktieköpspubliceringen är för att inkludera risken av att marknaden får tillgång till 

information innan det har publicerats. Dagarna innan eventtillfället gör det möjligt att 

undersöka denna risk. 

Enligt Mackinlay (2007) ska effekten av eventet direkt reflekteras i aktiepriset. Genom att 

undersöka aktiepriset innan och efter eventet kan sambandet mellan Vd aktieköpet och 

överavkastningen på kort sikt identifieras.  

Figur 2: Tidslinje för eventstudie 
 

 

 

 

 

Tidslinjen för eventstudien är illustrerad i (Figur I). Datumet då aktieköpet publicerats är vid 

t0, dvs. själva eventtillfället.  Sedan har dagarna innan och efter satts ut på tidslinje. 

För att undvika överlappande händelser, har tidslinjen begränsats till 5 dagar innan och efter. 

Mackinlay (1997) argumenterar att en tidslinje som är inom ramarna av 1 till 10 dagar innan 

och efter minskar risken för överlappande händelser. Men ett mindre händelsefönster skapar 
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20 
 

då också en mindre avvikande avkastning. Mackinlay anser därför att en längre tidslinje 

skulle kunna fånga upp all relevant information som rör eventet och aktiepriset men pga. 

svårighetsgraden att skilja exogena faktorer rekommenderas ett mindre händelsefönster. De 

exogena faktorerna som kan tänkas påverka ett aktiepris utöver själva eventets inverkan kan 

vara exempelvis minskad efterfrågan, finansiella kriser eller krig. Detta diskuteras senare i 

uppsatsen. Ovanstående för- och nackdelar har tagits i åtanke vid tidsbegränsningen av 

händelsefönstret som blir 11 dagar.  Detta händelsefönster på 11 dagar anses vara tillräckligt 

för att fånga relevant information och samtidigt undvika överlappande händelser till en viss 

del.  

 

4.2. 2 Urval 
Eventstudien granskar insynshandeln i den svenska aktiemarknaden från 1 jan 2015 till 30 

nov 2015. All datahistorik har samlats från Finansinspektionens, Nasdaqs och Nordnets egna 

databas. Studien specialiserar sig på att granska fall där en Vd köper aktier inom det egna 

bolaget. Antalet bolag till denna studie är 40 av total 106st. Aktierna i denna studie analyseras 

under ett eventfönster på totalt 11 dagar, publicering av aktieköpet har sätts som t = 0. 

 

4.2.3 Avkastning 
Eventstudiens huvudsakliga användningssyfte ligger i att metodologin kan anpassas för att 

undersöka hur aktiepriserna justeras utefter att ny information blir tillgänglig på 

aktiemarknaden (Fama, 1997).  Med andra ord, kommer den procentuella aktieförändringen 

från tidigare tidpunkt till en annan specifik tidpunkt studeras. Detta hjälper senare för att 

undersöka möjligheten för överavkastning. I denna sektion kommer först den avvikande 

avkastningen presenteras. Den avvikande avkastningen är avkastningen som avviker från den 

normala avkastningen som förväntas genereras från aktien. En positiv avvikande avkastning 

är en så kallad överavkastning. Detta sker när den observerade avkastningen är större än den 

normala avkastningen som förväntas genereras. Detta implicerar att både den normala 

avkastningen samt den observerade avkastningen även behövs beräknas. Ekvationen för 

avkastningen inkluderar nämligen den normala avkastningen och den observerade 

avkastningen. Den normala avkastningen och den observerade avkastningen förklaras 
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ytterligare med matematiska termer senare i denna sektion.  Först presenteras formeln för den 

avvikande avkastningen nedan.  

 

Ekvation 1: Avvikande avkastning               

ARi
t ≡ Ri

t – NRi
t 

 
ARi

t = Avvikande avkastning för aktie i vid tidpunkten t 

Ri
t = Aktie i:s avkastning vid tidpunkten t 

NRi
t = Företaget i:s förväntande avkastning / normala avkastningen vid tidpunkten t  

 

Den avvikande avkastningen beskrivs som den observerade avkastningen som uppstår i första 

perioden (t-5 - t0) i eventfönstret minus den normala avkastningen. 

 

Det finns flertal sätt att beräkna den normala avkastningen. De vanligaste modellerna är dem 

följande: den konstanta genomsnittliga avkastningsmodellen (constant mean return model) 

och marknandsmodellen (inkl. den marknads justerade modellen). Den förstnämnda modellen 

anser att den genomsnittliga avkastningen av en aktie är konstant genom tiden. Däremot anser 

markandsmodellen att avkastningen genereras enligt sambandet mellan 

marknadsavkastningen (Rm
t) och aktieavkastningen (Ri

t), som betraktas vara linjärt.  Den 

förenklade marknadsmodellen är den marknads justerade modellen. Denna modell kan 

användas vid situationer där datahistorik fattas. Eftersom en Vd oftast investerar på långsikt, 

rekommenderas att tillräcklig med datahistorik finns vid beräkningen av (ß) för respektive 

aktie. Det krävs datahistorik som är 5-10år gammal (Fool, 2015). Då vissa bolag i denna 

studie är nyetablerade och saknar datahistorik är detta inte möjligt. Därför kommer denna 

studie att använda den marknads justerade modellen för att denna modellen inte kräver 

flerårig datahistorik. Enligt den marknads justerade modellen anses (α) vara 0 och (ß) vara 1. 

Detta betyder att marknadsavkastningen är detsamma som aktieavkastningen (Mackinlay 

1997).  
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Ekvation 2: Normal Avkastning 

Ri
t = Rm

t 

 

Ri
t = Aktie i:s estimerade normala avkastningen vid tidpunkten t 

Rm
t = Marknadens avkastning vid tidpunkten t 

 

För att överavkastningen ska kunna beräknas behövs även den observerade avkastningen 

räknas ut dag för dag. Se följande formel: 

 

Ekvation 3: Observerad Avkastning 

ORi
t = (Pi

t – Pi
t-1)/Pi

t-1 

ORi = Observerad avkastning 

Pi
t = Aktiepris vid tidpunkten t 

Pi
t-1= Aktiepris vid tidpunkten t 

 

Som mått på överavkastningen används summan av den kumulativa överavkastningen (CAR). 

CAR används på bl.a. aktiemarknaden för att undersöka aktieprisförändringen, mer specifikt 

för att granska hur exogena faktorer påverkar aktiepriset. Med hjälp av följande formel kan 

man räkna ut CAR för hela eventfönstret. 

 

Ekvation 4: CAR 

                 

  

    
 

 

CAR(t1,t2) = Kumulativa avkastningen mellan tidpunkterna t1 och t2 

ARt = Avkastning vid tidpunkten t 
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4.2.4 Signifikanstest 
Signifikanstestet är en statistisk metod för att testa hypoteser. Med denna metod kan man 

undersöka ifall aktier genererar kumulativ överavkastning. I signifikanstestet ställer man upp 

två hypoteser, dessa redovisas nedan. Medelvärdet för observationerna har sätts till 0 då ingen 

överavkastning uppstår.  

 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) 

Nollhypotesen (H0) innebär att de köpta aktierna som studeras i denna studie inte genererar 

någon kumulativ överavkastning under det observerade händelsefönstret. I fall hypotesen (H1) 

ej förkastas, gäller det motsatta dvs. att aktierna genererar överavkastning. Signifikanstestet 

förkastar en hypotes om det observerade värdet överstiger det kritiska värdet alltså ett ensidigt 

signifikanstest (se bilaga 2). Det kritiska värdet är det värdet som det observerade värdet (H0) 

maximalt får uppnå. I denna studie görs ett signifikanstest på flera aspekter nämligen, hela 

eventperioden, period 1 och 2 sinsemellan, specifikt valda dagar samt jämförelse mellan lilla 

period 1 och lilla period 2. 

Den insamlade datahistorikens variation från medelvärdet (       mäts som standardavvikelsen. 

Med andra ord, ger standardavvikelsen en bild av observationernas spridning kring 

medelvärdet. Standardavvikelsen observeras för att senare kunna utföra ett t-test.  

Ekvation 5: Standardavvikelse 

                   
   

     

   = Standardavvikelse 

T-test är en hypotesprövning som görs i denna studie för att säkerställa sambandet mellan 

insynshandeln och överavkastningen. Detta görs genom att t-testa          . Då är det nödvändigt 

att AR är normalfördelad. En statistisk metod i Excel bekräftade att AR för alla bolagen var 

normalfördelad (Louise af Klintberg, 2003). 
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T-test formeln presenteras nedan: 

Ekvation 6: T-test 

                  
           

 

          = Genomsnittlig CAR 
σCAR = Standardavvikelsen för CAR 
ncar = Antalet aktier som CAR är baserat på 

 

Huvudsakligen, jämför t-testet den observerade t-värdet med det kritiska t-värdet som hämtats 

från t-fördelningstabellen (bilaga 2). I detta fall, är det kritiska t-värdet (1,684) då n är 40 och 

dess frihetsgrader är 39. Om det observerade t-värdet är lägre än det kritiska t-värdet kommer 

(H0) att ej förkastas. Men om det observerade t-värdet är högre förkastas H0. T-testet kräver 

även en bestämning av signifikansnivån. I denna studie har signifikantnivån valts att vara 5 

%, en ytterst vanligt nivå som anses vara lämplig för testet (B.S. Everitt, 1998). För att inte en 

sann hypotes ska förkastas rekommenderas en hög signifikansnivå. Om H0 förkastas med 5 % 

signifikansnivå, kommer man att acceptera denna nollhypotes med 95 % säkerhet. 

 

4.3 Material 
Under denna studie har bl.a. Finansinspektionen (FI, 2015) varit en viktig informationskälla 

kring Vd aktieköp under perioden 2015. Uppsatsen har dessutom använt Nasdaq och Nordnet 

(2015) som datahistorikskällor för att identifiera olika aktiepriser vid börsstängning. Denna 

information behövdes för att räkna ut den normala avkastning och överavkastningen. Därpå 

har denna datahistorik behandlats helt slumpmässigt för att bibehålla ett högt kvalité av 

resultatet. Detta för att undvika felbedömning kring skeva resultat som kan skapa en 

missvisande bild. Summasummarum, ett resultat kan avvika från verkligheten ifall 

slumpmässighetsprocessen inte uppfylls, men genom att vara objektiv och konkret kan ett 

godtyckligt resultat uppnås. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 
Genom att ifrågasätta graden validitet och reliabilitet kring studieresultatet kan resultats 

trovärdighet identifieras. Trots att validitet och reliabilitet sägs vara synonymer är dem dock 

skilda från varandra vad gäller typ av bedömning. Reliabilitet behandlar bl.a. pålitlighet och 

följdriktighet av en studie. Om en studie är pålitlig kommer resultatet att inte fluktuera ifall 

den reproduceras. Med andra ord, betraktas då resultatet vara följdriktig och ej slumpmässig. 

Om upprepningen av denna studie slutförs utan resultat fluktueringar, kommer extern 

reliabilitet att värderas högt. När det kommer till intern reliabilitet ifrågasätts det om forskare 

är enade kring en viss teori och dess tolkningar, dvs. att det finns koncensus för denna teori. 

Däremot bedömer validiteten resultatet utifrån andra aspekter. Begreppsvaliditet behandlar 

huruvida en studie verkligen framhåller det resultat som forskningen är ute efter. Men med 

hjälp av extern validitet kan man generalisera denna studie i andra miljöer och situationer. 

Bland det viktigaste validitetsbegreppet för denna studie är bedömningen av intern validitet. 

Detta begrepp mäter om slutsatsens mängd av orsakspåverkan mellan en oberoende variabel 

och en beroende variabel. Det vill säga, i denna studie undersöks förhållandet av hur X (=Vd 

aktie A köpet) har orsakspåverkat Y (=aktie A priset) av X (=Vd aktie A köpet) (Bryman, 

2013). 

 

4.5 Kritik av tillvägagångssätt 
För att en kvantitativmetodsanalys ska vara värderik är det viktigt att i förväg välja den teknik 

som är mest lämplig för denna specifika studie. Men nackdelen med en kvantitativ metod är 

att den är alldeles för objektiv (Bryman, 2011).  Så länge en forskare är en del av samhället, 

kommer inte denne kunna slutföra en hundra procentig objektiv kvantitativ forskning. 
Eventstudier är bland de mest användbara statistiska modeller inom finansekonomin 

(Henderson, 2004). Dock är metodologin inte felfri. Problematik kan uppstå då 

tillvägagångssättet för att utföra en eventstudie är bredd. Vid en eventstudie behövs flertal 

faktorer bestämmas och om dessa är olika kan det senare leda till att likgiltig data får 

avvikande resultat. Faktorer som påverkar slutresultatet kan exempelvis vara bestämningen av 

eventdagen, längd på eventfönstret och valet av modell för beräkningen av den normala 

avkastningen (Peterson 1989). Problematiken bakom några av dessa faktorer diskuteras i 

Sektion 6. 
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Den marknads justerade modellen som används vid beräkning av den normala avkastningen 

är inte heller felfri. Antagandet att (α) är lika med 0 och (ß) lika med 1 kan avvika från det 

verkliga värdet av α- och ß-koefficienten. (Cable and Holland, 1999). 

 

 

5 Resultat och analys 
Diagrammen nedan illustrerar överavkastning och den kumulativa överavkastningen (CAR) 

för eventstudien som sträcker sig totalt 11 dagar. Aktiepriset har observerats för 40 bolag. 

Resultatet har framställts genom analys av specifikt valda aktier under perioden 2015. Studien 

fokuserar huvudsakligen på aktier från Stockholmsbörsen. Den första grafen demonstrerar 

överavkastningen (AR) och den andra grafen, kumulativa överavkastningen (CAR). Formeln 

1, har använts för denna matematiska uträckning av överavkastning. 

 

 

 

 

Diagram1: Avvikande avkastning (AR) 

Diagram 1 visar en övergripande bild av den avvikande avkastningen för hela eventperioden. 

Resultatet analyseras nedan. Det har varit svårt att finna orsaken bakom aktiernas uppgång 

och nedgång. Det kan även ha varit en överlappning av externa händelser och Vd aktieköpet 

vilket ha försvårat analysen av orsak och verkan. 
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Diagram2: Kumulativ avvikande avkastning (CAR)  

I diagram 2 visas CAR den kumulativa avvikande avkastningen för hela perioden. Med hjälp 

av CAR kan man estimera hur ny information kan påverka ett aktiepris. Resultatet för CAR 

analyseras ytterligare genom olika signifikanstester nedan. 

 

5.1 Resultat 
Tabell 1: Resultat för beräknad AR och CAR 

               AR              SD AR        AR t-värde         CAR              SD CAR        CAR t-värde 

t-5       + 0,598 %       + 2,530 %       + 1,495         + 0,598 %          + 2,530 %           + 1,495 

t-4       - 0,206 %        + 1,835 %        - 0,710         + 0,392 %          + 3,125 %           + 0,793 

t-3       + 0,138 %       + 2,130 %       + 0,409         + 0,530 %          + 3,782 %           + 0,886 

t-2       - 0,095 %        + 2,092 %        - 0,286         + 0,435 %          + 4,322 %           + 0,636 

t-1       - 0,024 %        + 2,901 %        - 0,052          - 0,411 %          + 5,205 %           + 0,500 

t0        - 0,651 %        + 2,477 %        - 1,663          - 0,240 %          + 5,765 %           -  0,264 

t1        - 0,174 %        + 2,146 %        - 0,513          - 0,414 %          + 6,151 %           -  0,426 

t2       + 0,349 %        + 2,267 %       + 0,975          - 0,065 %          + 6,556 %           -  0,062 

t3       + 0,523 %        + 2,323 %       + 1,424         + 0,458 %          + 6,955 %           + 0,417 

t4       + 0,080 %        + 2,057 %       + 0,246         + 0,538 %          + 7,253 %           + 0,469 

t5       + 0,597 %        + 2,119 %       + 1,783         + 1,135 %          + 7,556 %           + 0,950 

 
Respektive t-värde ska jämföras med den valda signifikansnivå som föreslagits vara 5 %. 
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5.2 Hypotestest 
 

Tabell 2: Medelvärde och Standardavvikelse 
 

CAR CAR Standardavvikelse 

1,135 % 7,556 % 
 

CAR för alla 40 bolag under eventperioden ligger på 1,135 %. Standardavvikelsen ligger på 

7,608 %.  Dessa siffror används vid beräkningen av t-värdet för CAR. 

 
                 

                    

 
Som tidigare nämnts skall signifikantnivån vara 5 % för denna studie. Vid t-testet har det 

observerade t-värdet och det kritiska t-värdet jämförts. Det kritiska t-värdet har tagits fram ur 

bilaga 2. Eftersom det observerade t-värdet (0,950) är mindre än det kritiska t-värdet (1,684) 

kan inte H0 förkastas. Med andra ord, finns det inte tillräckligt med evidens. Övriga hypoteser 

beräknas på liknande sätt och dessa resultat redovisas nedan. 

 

5.2.1 Resultat av t-tester 
Tabellen presenterar resultatet av de uträknade t-värdena för olika hypotestester för olika 

perioder. Syftet med detta är att analysera t-värdena för att veta vilka nollhypoteser som 

förkastas för att senare identifiera överavkastningen. 
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Tabell 3: T-tester 
 

Period Det observerade t-
värdet 

Nollhypotesen (H0) 

Hela eventperioden 0,950 Förkastas ej 

Period 1 - 0,808 Förkastas ej 

Period 2 2,252 Förkastas 

t-5 1,495 Förkastas ej 

t0 -1,663 Förkastas ej 

t3 1,424 Förkastas ej 

t5 1,783 Förkastas 

Lilla Period 1 0,785 Förkastas ej 

Lilla Period 2 2,029 Förkastas 

*Det kritiska t-värdet (1,684) 

 

5.2.1 Presentation av hypoteser:  
 
Genom att analysera olika perioder och olika specifika dagar med hjälp av signifikanstestet 

kan vi få en bättre bild om Vd aktieköp verkligen genererar överavkastning. Om testerna 

motstrider varandra kan vi ifrågasätta validiteten. Mer specifikt kan vi bedöma studiens 

interna validitet som mäter hur stark inverkan Vd aktieköp har för att generera 

överavkastning. 

 

 
Hypotestest 1: Hela eventperioden 
 
 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas)  
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Det första hypotestestet har varit specifikt för att testa för hela eventperioden. Resultatet visar 

att det inte uppstår någon överavkastning. 

 

 

Hypotestest 2: Period 1 och Period 2 
Period 1 

 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas)  

 
Period 2 

 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

Det andra hypotestestet testar skillnaden mellan två perioder. Resultatet visar att det inte 

uppstår någon överavkastning i den första perioden. Dock finner man en överavkastning i den 

andra perioden. 

 

Hypotestest 3: Specifikt valda dagar (t-5, t0, t3, t5) 
 

Dag: t-5 

 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas) 

Dag: t0 

 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas) 

Dag: t3 

 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas) 

Dag: t-5 

 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 
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Det tredje hypotestestet testar skillnaden mellan specifikt valda dagar nämligen (t-5, t0, t3, t5). 

Resultatet visar att det inte uppstår någon överavkastning för dagarna (t-5, t0, t3). Men det visar 

sig att det finns en överavkastning vid dag t5. 

 

Hypotestest 4: Lilla Period 1 (t-5 - t-4) och Lilla Period 2 (t5 - t4) 
 
 
  Lilla Period 1 (t-5 - t-4) 
 
 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas) 

  Lilla Period 2 (t5 - t4) 
 
 0:           = 0 (Eventavkastningen = Normalavkastningen) o (Förkastas) 

 1:           > 0 (Eventavkastningen > Normalavkastningen) o (Förkastas ej) 

Det fjärde hypotestestet undersöker två små perioder nämligen Lilla Period 1 (t-5 - t-4) och 

Lilla Period 2 (t5 - t4).  Resultatet bekräftar en signifikant skillnad för Lilla Period 2 men inte 

för Lilla Perioder 1. 

 

5.3 Analys 
Resultatet för hela eventperioden har genererat CAR på 1,135 % under 11 dagar och enligt 

signifikanstestet gav det inte tillräcklig evidens för att kunna förkasta H0. Som nämnts i 

metodologin har vi bl.a. jämfört och analyserat perioden innan och efter publiceringen av 

Vd:ns aktieköp. Alltså har det utförs signifikanstester genom flera aspekter nämligen, hela 

eventperioden, period 1 och 2 sinsemellan, specifikt valda dagar samt en jämförelse mellan 

lilla period 1 och lilla period 2. Anledningen till denna typ av jämförelse är att närmare 

undersöka vilken indikation Vd aktieköp har på ett aktiepris. Dessutom gör denna analys det 

möjligt att ytterligare undersöka ifall Vd aktieköpet verkligen inte genererar någon 

överavkastning som första hypotestestet implicera. Med hjälp av de valda teorierna i denna 

studie kommer teorin att kopplas med analysresultatet för att undersöka ifall Vd aktieköp 

genererar överavkastning.  
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Det första signifikanstestet undersökte ifall Vd aktieköp generera överavkastning för hela 

eventperioden. Resultatet visade att Vd aktieköp inte gav någon överavkastning då H0 ej 

förkastades. Detta kan bero på flera aspekter. Utifrån marknadshypotesen implicerar resultatet 

att marknaden är effektiv, detta för att teorin anser att det inte är möjligt att nå en någon 

överavkastning då marknaden är effektiv. Enligt Fama justeras aktiepriserna snabbt till en 

jämvikt och pga. detta är en överavkastning inte möjlig. När det kommer till random walk 

teorin, kan frånvaron av överavkastningen bekräfta att prediktioner inte är möjliga. Vd:n kan 

alltså inte förutspå prisutvecklingar för att uppnå överavkastning fastän hen hade tillgång till 

monopolistsinformation. Enligt detta studieresultat har Vd:n inte heller en tillräcklig stark 

signalstyrka för att påverka marknaden genom sitt aktieköp. I det flesta fall brukar Vd 

aktieköp skicka positiva signaler till investerare för att uppmana dem att köpa aktien. Men då 

ingen överavkastning uppstått kan detta tolkas som att investerare inte litade på Vd:ns 

bedömning att aktievärdet var undervärderat.  

 

I det andra signifikanstestet har t-värdet analyserats och jämförts under perioderna, (t-5 - t0) 

respektive (t0 - t5). Det observerade t-värdet under period 1 blev (-0,808). Då det kritiska t-

värdet (1,684) är större än det observerade (-0,808), bekräftar detta att H0 ej förkastas under 

period 1. Dock finner vi en signifikant skillnad under period 2. Där blev det observerade t-

värdet (2,252) vilket är betydligt större än det kritiska värdet och därför förkastas H0. Detta 

går emot det första signifikanstestet i denna analys, och detta visar att effekten av Vd aktieköp 

möjligtvis kan lättare identifieras genom att analysera i perioder. Denna signifikanta skillnad 

mellan period 1 och period 2 bekräftar att Vd har en signalstyrka som hen nyttjar för att 

uppmana investerare att imitera aktieköpet. Med andra ord, överavkastningen som endast 

hittades i period 2 kan ha berott på de positiva signalerna som Vd skickat till investerarna via 

sitt aktieköp. Överavkastningen som har skett i period 2 visar också att Vd:n har utnyttjat 

informationsasymmetrin för att uppnå en överavkastning. Dessa slutsatser hjälper även till att 

bedöma marknadseffektiviteten. Då Vd:n använder sig av informationsasymmetrin och sin 

signalstyrka för att nå en överavkastning kan marknaden inte betraktas vara effektiv. Den 

effektiva marknadshypotesen kräver att fulltillgänglig information finns på marknaden men 

då investerare förlitar sig på att Vd:n har monopolistinformation är detta inte fallet. Men 

utifrån random walk teorin som påstår att aktiepriserna är slumpmässiga kan 

överavkastningen som har skett i period 2 inte bara berott på Vd:n. Denna överavkastning kan 
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därmed också ses som slumpmässig. Det är alltså svårt att verifiera hur stor del av 

överavkastning som uppstått pga. slumpmässighet eller Vd aktieköpet. 

 

I det tredje signifikanstestet har de specifika dagarna (t-5, t0, t3, t5) analyserats. Dessa dagar har 

valts pga. deras höga och låga observerade t-värden. Dagarnas observerade t-värden har 

jämförts med det kritiska t-värdet (1,684). Där upptäckte vi att (t-5, t0, t3) ska förkastas då de 

observerade t-värdena är lägre än det kritiska t-värdet. Det observerade t-värdet för varje 

specifik dag är som följande, t-5 (1,495), t0 (-1,663) och t3 (1,424). Däremot visade t5 (1,783) 

vara högre än det kritiska värdet och därmed förkastas H0. Det sist nämnda resultatet kring t5 

visar möjligheten för överavkastning. En djupare analys bekräftar att alla Vd aktieköp har 

kunnat påverka aktievärdena vid t5. Eftersom överavkastningen inte sker förrän dag t5 kan 

detta bl.a. ses som att Vd:n har en någorlunda svag signalstyrka. Om Vd:n haft en stark 

signalstyrka skulle signifikanstestet förkasta H0 direkt efter publiceringen om Vd aktieköpet. 

Enligt random walk har en överavkastning kunnat ägt rum pga. den långsamma 

prisjusteringen. Men enligt den effektiva marknadshypotesen sker prisjusteringen snabbt och 

detta ger inte någon möjlighet för överavkastning. Då t5:s H0 förkastades är 

marknadshypotesen i så fall inte giltig. 

 

I fjärde signifikanstestet har två små perioder jämförts nämligen lilla period 1 och lilla period 

2. Enligt signifikanstests sker ingen överavkastning i lilla period 1 medan har signifikanstestet 

visat att en överavkastning har ägt rum i lilla period 2. Detta kan bero på att Vd aktieköp har 

sin inverka på aktiepriset. I så fall kan signalhyposten bekräfta detta då Vd aktieköpet kan ha 

signalerat för investerare att aktiepriset är undervärderat. Investerares tillit på Vd:n 

ifrågasätter påståendet om den effektiva marknadenshypoten. Dessutom kan resultatet 

bekräfta att Vd:n har kunnat förutspå prisutvecklingen vilket motsäger teorin om random 

walk.  

 

Med hjälp av valda valda teorier har resultatet för denna studie analyserats. Analyserna 

motstrider varandra vilket skapar en oklar bild kring sambandet mellan insynshandeln och 

överavkastningen. När det gäller frågan om Vd aktieköp genererar överavkastning, ska 

analyserna medger både en bekräftelse och motsägelse om en överavkastningsexistens. 
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5.4 Kritisk granskning 
Problematiken som brukar bemötas med eventstudier är bl.a. överlappning av händelser som 

påverkar resultatet. Exempelvis kan makrohändelser som inträffar i omvärlden utöver Vd 

aktieköp påverka respektive aktiepris. Med andra ord, är det svårt att veta till vilken grad 

varje Vd har orsakspåverkat det egna aktiepriset. Några makrohändelser i omvärlden som kan 

påverka ett aktiepris kan exempelvis vara en nedgång i marknadsefterfrågan eller ett krig. 

Enligt Mackinlay (1997) råder det även osäkerhet kring eventdagen. Det kan vara svårt att 

identifiera den exakta tidpunkten för varje enskild händelse. Om exempelvis event- 

annonseringen sker precis innan marknaden stängs, blir eventdagen istället dagen som följer. 

Dessutom vill vi påpeka att en överlappning vid tidpunkten t0 i denna studie gör att t0:s 

inverkan blir högre än vad den är i verkligheten. Detta ökar risken för bias. Slutligen, kan det 

uppstå bias när en förenklad marknadsmodell används, eftersom (ß) kan avvika från 1 och (α) 

från 0 i verkligheten. Om detta stämmer kan resultatet avvika från vårt nuvarande resultat. 

Dessutom kan problematik uppstå då bolagen slumpmässigt valts. Denna slumpmässighet 

leder till att bolagen även kan avvika från varandra vad det gäller bolagsstorlek. Variationen i 

bolagensstorlek kan leda till att alla Vd:n har olika inverkan på aktiemarknaden. En Vd från 

ett stort bolag kan ha ett större inflytande på aktiemarknaden än en Vd från ett litet bolag.  

 

6 Diskussion 

Resultatet implicerar att det är svårt att bedöma ifall insynshandeln genererar överavkastning. 

Med andra ord, det är svårt att bedöma huruvida effektiv den svenska marknaden är. Analysen 

har gjorts genom fyra aspekter nämligen, en analys av hela eventperioden, en jämförelse av 

period 1 och period 2, en analys av specifikt valda dagar och en jämförelse av lilla period 1 

och lilla period 2. Den första analysen indikerade att H0 inte bör förkastas då det observerade 

t-värdet (0,950) var lägre än det kritiska t-värdet (1,684). Detta tolkas som att insynshandeln 

inte genererar en överavkastning, mer specifikt att Vd aktieköpet inom det egna bolaget inte 

leder till någon inverkan på aktiepriset. När det gäller effektiviteten på aktiemarknaden, visa 

den sig vara effektiv då aktieprisjusteringen sker enligt vad informationen om Vd aktieköpet 

implicerar. Dock har den andra analysen som jämför period 1 och period 2 visat sig ha ett 

annorlunda resultat. Under första perioden (Period 1) förkastas H0 ej däremot förkastas H0 

under den andra perioden (Period 2). Att H0 förkastas under period 2, kan vara en effekt av 

Vd aktieköpet. Med andra ord, kan varje Vd ha påverkat aktiepriset genom sitt aktieköp. Den 
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tredje analysen av de specifikt valda dagarna (t-5, t0, t3, t5) har vi upptäckt att H0 endast 

förkastas för t5. Det vill säga, endast t5 är signifikant eftersom vi inte har kunnat förkasta de 

andra dagarna. Alltså, mätte den tredje analysen hur stark inverkan en Vd har på sitt egna 

aktiepris. Vi insåg även att överavkastningen inte sker förrän t5 vilket betyder att Vd har en 

svag inverkan på sitt egna aktiepris. Eftersom H0 förkastades endast för t5 kan antalet dagar 

varit otillräckliga för att fånga effekten av ett Vd aktieköp. Den sista analysen visade liknande 

resultat och analys som första analys dvs. att vi endast förkastar H0 för lilla period 2. De olika 

resultaten från analyserna försvårar möjligheten att dra generella slutsatser om vår studie och 

frågeställning. 

Sammanfattningsvis, har den första analysen belyst att överavkastning inte kan genereras 

genom insynshandeln. Dock motsade den andra analysen detta påstående, då den antydde att 

Vd aktieköp inom det egna bolaget generera överavkastning under period 2. Den tredje 

analysen visade att ett Vd aktieköp inte genererar överavkastning förrän t5. Fjärde analysen 

visar att en överavkastning möjligtvis sker på grund av ett Vd aktieköp. 

Vårt resultat både bekräftar och motstrider tidigare studier eftersom analysen implicerade 

olika slutsatser kring hur en Vd påverkar aktiepriset genom sitt aktieköp inom det egna 

bolaget. Enligt Jaffe (1974) kan både insynshandlare och resten av marknaden gynnas av den 

långsamma prisjusteringen på kort sikt. Även Finnerty (1974) motbevisar den effektiva 

marknadens hypotesen, han fastställde att insynshandlare gynnas av monopolistinformation 

för att senare uppnå överavkastningen. Detta bekräftar vår andra analys kring period 2, den 

tredje analysen vad gäller t5 och sista analysen om lilla period 2. Dock finns det studier som 

bekräftar Famas effektiva marknadshypotes, mer specifikt anser dessa studier att marknaden 

är effektiv vilket är vad vår första analys av hela eventperioden visade. En anledning till att 

vårt resultat skiljer sig från vissa tidigare studier, kan exempelvis bero på skillnader i data. 

Vårt resultat är baserat på data som rör andra aktier och en annan tidpunkt. Utöver detta, har 

vi använt den marknads justerade modellen som anser att (ß) är 1 och (α) är 0. 

Informationsasymmetri kan appliceras vid bedömningen av vårt resultat då studien fokuserar 

på en Vd som möjligtvis har tillgång till dold information. Överavkastningen som vi har fått 

kan delvis bero på att Vd:n använt sig av monopolistinformation. Teorin om signalerings-

hypotesen kan även spela stor roll för vårt resultat. Investerare kan ha använt sig av signaler 

från en Vd för att öka sina chanser för överavkastningen. Även Jaffe bekräftar i sina studier 
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att marknaden kan gynnas av att imitera insynshandlare, i vårt fall kan marknaden imitera 

Vd:n för att generera överavkastning. 

Som tidigare nämnts, är det även viktigt att kontrollera huruvida denna studie uppfyller en 

hög grad av reliabilitet och validitet. Men vi har inte kunnat utföra en extern reliabilitetstest 

delvis p.g.a. brist på tid. Dessutom finns det ytterst få studier om den svenska 

aktiemarknadens effektivitet under 2015. Som tidigare demonstrerats finns det en stor 

oenighet bland forskare om den effektiva marknadseffektiviteten och därför anser vi att denna 

studie inte har tillräcklig hög intern reliabilitet. 

Validiteten är uppdelad i flera aspekter, bl.a. begreppsvaliditet. Eftersom begreppsvaliditet 

mäter hur väl en studie bekräftar tidigare forskningsresultat finner vi svårigheter att bekräfta 

detta krav i vår studie. Denna studie visar inte exakt hur starkt ett Vd aktieköp påverkar ett 

aktiepris. Detta försvårar prövningen av sambandet mellan insynshandeln och 

överavkastningen, därför är det alltför komplicerat att värdera begreppsvaliditeten.  

Denna studie har fokuserat på att studera den svenska aktiemarknaden med hjälp av den 

marknads justerade modellen för att analysera sambandet mellan insynshandeln (Vd) och 

överavkastningen. Vi anser därför att denna studie inte är lämpad för andra miljöer och har en 

låg extern validitet. Med detta menar vi att denna studie inte kan generaliseras som verklighet.  

Den interna validiteten har testat förhållandet av hur X (=Vd aktie A köpet) har 

orsakspåverkat Y (=aktie A priset). Med andra ord, ifrågasätts det hur väl ett Vd aktieköp har 

orsakspåverkat bolagsaktiepriset. Vi anser att de valda X och Y variablerna är relevanta för 

vår studie då den oberoende variabeln X fångar effekten av insynshandeln via Vd och dess 

aktieköp. Medan den beroende variabeln Y fångar effekten av hur ett aktiepris påverkas av ett 

Vd aktieköp. Dock har vi inte kunnat utifrån vår analys av dessa variabler intyga att Vd:n haft 

en stark signifikant inverkan på aktiepriset som minst krävs för att dra en generell slutsats. 

Det vill säga, en generell slutsats på att Vd aktieköp genererar överavkastning. 
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6.1 Slutsats 
Huvudsakligen undersöker denna studie sambandet mellan insynshandeln och 

överavkastningen. Med andra ord, om huruvida Vd aktieköp inom det egna bolaget genererar 

överavkastning. Den första analysen som behandla hela eventperioden implicera att Vd 

aktieköp inte generera överavkastning. Men den andra analysen som jämförde period 1 med 

period 2, fann man att endast en överavkastning för period 2. Den tredje analysen som 

undersökte specifikt valda dagar visade att man endast fann en överavkastning för dag 5 (t5). 

Den sista analysen visade endast en överavkastning under lilla period 2. Denna studie resultat 

kan vara problematisk för att verifiera sambandet. Därmed kan vi utifrån analysens valda 

variabler inte observera självklara samband för att med säkerhet bekräfta ett Vd:s aktieköp 

inom det egna bolaget genererar en överavkastning. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Då vi inte har fått en generell slutsats, rekommenderas det att en vidare forskning utförs med 

följande rekommendationer. För att få signifikanta studieresultat och hitta en systematik 

bakom en Vd och ett aktiepris, kan ett bredare stickprov behövas. Genom att öka antalet dagar 

i eventfönstret kan sambandet av hur ett Vd aktieköp påverkar aktiepriset förtydligas ifall 

överlappningen med exogena faktorer går att exkludera. Tredje rekommendationen är att man 

specialiserar studien inom en viss bolagsstorlek för att undvika bias som uppstår när bolag 

skiljer sig storleksmässigt. En fjärde rekommendation är att man exkluderar bolag som har 

bristande datahistorik. På så sätt kan studien struktureras och genomföras genom en 

regressionsanalys. Resultatet från regressionsanalysen kan jämföras med detta studieresultat 

samtidigt som man har i åtanke att förutsättningar för val av bolag är avvikande, i 

eventstudien är alla bolag slumpmässigt valda vilket dem inte blir i en regressionsanalys som 

exkluderar bolag med bristande bolag. Även fast det är svårt att jämföra olika modeller, kan 

resultatet från regressionsanalysen bidra med ytterligare kunskap om Vd aktieköp i det egna 

bolaget genererar överavkastning.  
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8 Bilagor 

8.1 Bolag i alfabetisk ordning med respektive verkställande direktör  
 
BOLAG                                                VD                                                        DATUM 
AB SAGAX                                         Mindus, David                                      2015-05-18 
AKTIEBOLAGET VOLVO                Gurander, Jan(B)                                  2015-07-20 
ARCAM AKTIEBOLAG                    René, Magnus                                       2015-06-15 
ATLAS COPCO AKTIEBOLAG       Halling, Johan(A)                                 2015-11-19 
B&B TOOLS AB                                 Boman, Pontus                                      2015-07-27 
BEIJER REF AB                                  Bertland, Per                                         2015-03-05 
BERGS TIMBER AB                          Siljemark, Patrik                                    2015-07-07 
BUFAB HOLDING AB                      Rosengren, Jörgen                                2015-08-25 
CAPIO AB                                              Berglund, Thomas                                 2015-08-21 
CASTELLUM AB                                   Saxborn, Henrik  2015-07-31 
CONCENTRIC AB                              Woolley, David                                     2015-07-27 
CONSILIUM AKTIEBOLAG            Bergström, Nicklas                               2015-04-17 
COOR SERVICE MANAGEMENT    Stöhr, Mikael                                       2015-09-15 
D. CARNEGIE & CO AKTIEBOLAG   Nilsson, Ulf   2015-07-09 
DEDICARE AB                                   Engcrantz, Stig                                      2015-04-23 
ELOS MEDTECH AB                            Andersson, Mattias (B)                         2015-05-07 
GRÄNGES AB                                    Menckel, Johan                                     2015-08-20 
GUNNEBO AKTIEBOLAG               Lange, Henrik                                       2015-09-07 
HEXAGON AKTIEBOLAG               Rollén, Ola                                            2015-08-11 
HOLDING AB 
INVESTMENT AB ÖRESUND         Lindner, Gustav                                    2015-04-28 
KLÖVERN AB                                    Arnhult, Rutger(B)                                2015-09-17 
KNOW IT AB                                      Wallentin, Per                                        2015-02-13 
MEKONOMEN AKTIEBOLAG        Johansson, Magnus                              2015-06-15 
MYCRONIC AB                                 Olving, Lena                                         2015-02-13 
NOBIA AB                                          Falkenberg, Morten                               2015-05-11 
NOTE AB                                             Rosenzweig, Robert                              2015-02-19 
NORDEA BANK AB                          Jacobsen, Lennart                                  2015-11-02 
PLATZER FASTIGHETER                 Persson, Per-Gunnar                                2015-08-24 
HOLDING AB                                                           
PRICER AKTIEBOLAG                     Vestin, Jonas                                         2015-08-20 
REZIDOR HOTEL GROUP AB         Neumann, Wolfgang                             2015-05-27 
SANDVIK AB                                     Rosengren, Björn                                  2015-11-02 
SINTERCAST AKTIEBOLAG           Dawson, Steve                                      2015-06-24 
SPORTMORE AB                                   Ryding, John   2015-11-16 
SWECO AB                                         Carlsson, Tomas                                   2015-08-11 
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM  McDonough, Geoffrey                         2015-09-25 
SVENSKA HANDELSBANKEN AB    Vang-Jensen, Frank (A)  2015-07-24 
TELIASONERA AB                            Frenning, Malin                                    2015-02-19 
TRIBONA AB                                     Johansson, Per                                      2015-06-02 
UNIFLEX AB                                      Bengtsson, Jan                                      2015-06-01 
ÅF AB                                                  Wistöm, Jonas                                       2015-05-18
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8.2 T-fördelning, och det kritiska t-värdet 
 

Tabellen ger värdena av ;tD Q  där 

Pr(TQ > t D; Q ) = D , med  Q  frihetsgrader 
 
 
D 

    Q 
0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 

1 3.078 6.314 12.076 31.821 63.657 318.310 636.620 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.326 31.598 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.213 12.924 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.869 
        

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.408 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 
        

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073 

        
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 3.922 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850 

        
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.767 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725 

        
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 3.690 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 3.674 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396 3.659 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 3.646 

        
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 3.460 

120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.160 3.373 
f 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 3.291 

D
 

;tD Q  
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