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Sammanfattning 
 
Titel: Insiderhandel – En studie om insiderhandel i de svenska bankerna 
 
Nivå: Kandidatuppsats, Företagsekonomi inriktning finansiering 
 
Författare: Oskar Pålsson & Simon Svensson 
 
Handledare: Cheick Wagué 
 
Bakgrund: Att placera pengar på värdepappersmarknaden via aktier och fonder är populärt hos den 
svenska befolkningen. Inom ett företag kan vissa personer erhålla insiderstatus. Detta innebär att dessa 
personer har tillgång till potentiell aktiekursdrivande information som inte ännu är offentlig. Tidigare 
forskning visar på att ett samband finns mellan dessa personers handel med egna företagets aktier och 
abnormala reaktioner på aktiekursen. Ur teoretisk synvinkel är detta samband problematiskt då det 
strider mot några av de mest etablerade ekonomiska teorierna. Betyder det att övriga investerare ser 
sambandet som problematiskt? 
 
Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka de kortsiktiga reaktionerna på aktiekursen vid insiderhandel 
samt att undersöka aktieägares (dvs. marknadens) inställning till insiderhandel generellt. 
 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsstrategi med deduktiv ansats. Forskarna har 
genomfört en enkätstudie för att ta reda på marknadens syn på insiderhandel.  Det har också gjorts en 
eventstudie för att göra beräkningar på aktiekursens utveckling i samband med insiderhandel. 
 
Resultat: Beräkningarna som har gjorts visar på att det finns ett samband mellan insiderhandel och 
abnormala reaktioner på aktien. Det är dock svårare att avläsa utifrån enkätundersökningen om marknaden 
uppfattar insiderhandel som något problematiskt eller inte.  
 
 
Nyckelord: Insiderhandel, abnormal avkastning, effektiva marknadshypotesen, assymetrisk information 
 

 

 

  



   

Abstract 
 
Title: Insidertrading - A study about insider trading within the Swedish banks 
 
Level: Bachelor of Science in Business and Economics 
 
Authors: Oskar Pålsson & Simon Svensson  
 
Tutor: Checik Wagué 
 
Background: The stock market attract, through investments in shares and funds, a big part of the 
swedish population. Within a company a person can recieve a so called insider status. This means that a 
certain person has access to non-public information regarding the company that could affect the share 
price.  Recent research has shown that there is a relationship between insidertrading and abnormal return 
on the share price. From a theoretical point of view this is problematic because it is contradictionary to 
some of the most established theories within economic science. Does this mean that other shareholders 
find insider trading problematic? 
 
Purpose: This essay examines the short-term reactions on the share price in connection with insider 
trading. The researchers also wants to examine the shareholders attitude towards insider trading in 
general.  
 
Method: The essay is based on a quantitative research strategy with a deductive research approach. The 
researchers has used a survey study to examine the shareholders attitude towards insider trading. An 
event study has been completed to find out about the development of the share price in connection with 
insider trading. 
 
Result: The calculations that has been made for this essay shows that there is a relationship between 
insider trading and abnormal return on the share price. However it is more difficult to say whether the 
markets attitude towards insider trading is to be considered problematic or not. 
 
Keywords: Insider trading, abnormal return, efficient market hypothesis, assymetric information 
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1. Inledning 
I detta kapitel finner läsarna bakgrund till området samt en problematisering som leder till studiens 
syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Den svenska aktiemarknaden, det vill säga platsen där företags värdepapper handlas, är något som berör 
stora delar av den svenska befolkningen. Två vanliga spar- och investeringsformer är fonder och aktier. 
Andelen som är direkta aktieägare har minskat. I juni 2014 var cirka 14 % som var direkta ägare av aktier. 
Sedan 2002 har det direkta ägandet av aktier befunnit sig i en negativ trend, från 22,6% till dagens nivåer. 
Enligt SCB ingår inte ägande i fonder och försäkringssparande i denna statistik (Statistiska Centralbyrån, 
2014). Siffror från Fondbolagens förening visar att cirka 8 av 10 svenskar sparar i fonder, detta inkluderar 
inte premiepensionen (Fondbolagens förening, u.d). Det sammanlagda antalet aktieägare i de svenska 
storbankerna(Swedbank, Skandinaviska enskilda banken (SEB), Svenska Handelsbanken, Nordea) är 
ungefär 791 690 stycken och handeln med bankernas respektive aktier omsatte under den 10 maj 2016 
cirka 1 999 miljoner kronor. (Swedbank, 2016; SEB, 2016; Handelsbanken, 2015; Nordea, 2015; Nordnet, 
2016) 
 
På grund av att stora delar av den svenska befolkningen är exponerade mot aktiemarknaden borde det 
därför ligga i majoritetens intresse att villkoren på marknaden är så rättvisa som möjligt. 
Insiderinformation är information som är relevant för företaget men som inte blivit offentlig än, om 
informationen blir offentligt skulle den potentiellt kunna påverka värdet på företaget eller tillgången som 
den berör. Informationen kan till exempel bestå av beslut om en nyemission, uppköp eller en förändrad 
kapitalstruktur (Finanssivalvonta, 2013). Om man har insiderstatus eller inte beror på ens ställning inom 
ett företag och om man har möjlighet att ta del av trovärdig information gällande företaget. Exempel på 
befattningar som ger insiderstatus är ledamot i styrelsen, verkställande direktör och uppdragsgivare. 
Personer med insiderstatus ska själva anmäla sina aktieinnehav, förändringar i dessa samt anhörigas 
affärer till Finansinspektionen (Finansinspektionen, u.d). Information om förändringar i aktieinnehav blir 
tillgängligt för allmänheten efter 17.30, då börsen stängt och dagens handel har avslutats 
(Finansinspektionen, u.d).  
 
Det finns lagstiftning för att reglera insiderhandel som bland annat reglerar anmälningsskyldighet samt 
vilka som är skyldiga att anmäla innehav och transaktioner (Se bilaga 1). Om en insiderperson inte gör en 
anmälan kan denne bli tvingad att betala en avgift på 15 000 - 350 000 kronor (Finansinspektionen, u.d). 
För personer med en mer tydlig insiderstatus föreligger ett handelsförbud 30 dagar före den specifika 
informationen blir offentlig. Dessa personer kan vara ledamöter, VD, vice VD och revisorer i både moder- 
och dotterbolag. Handelsförbudet gäller även då företag återköper sina egna aktier oavsett om de väljer 
att göra det privat, utan mellanhänder, eller via aktiemarknaden. Skulle finansinspektionen se att det finns 
ytterligare skäl till handelsförbud kan de ålägga ett sådant (Finansinspektionen, u.d). Lagstiftningen för 
insiderhandel reglerar och försöker motverka missbruk av insiderstatus. Lag (2005:377) om straff för 
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, är den lag som reglerar och definierar 
insiderhandel samt insiderbrott. Insiderinformation är enligt lag (2005:377) 1§, första stycket: “ 
insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är 
ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument ” 
 
De fyra största bankerna i Sverige (Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB) har tillsammans en 
framskjutande marknadsposition. På grund av den dominerande ställning som dessa banker har på svenska 
marknaden är det av stort intresse att dessa företag agerar på ett korrekt sätt. Bankerna kan sägas utgöra 
navet i det svenska finansiella systemet. Detta gör att det är viktigt att bankerna arbetar efter regler och 
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etiska principer för att upprätta hålla sitt förtroende hos allmänheten (Svenskt Kvalitetsindex, 2015). 
Därför står dessa fyra banker i fokus för den här uppsatsen. Via banker ges bland annat möjligheten att 
som privatperson komma i kontakt med aktiemarknaden. Detta kan vara exempelvis genom mer passivt 
sparande som privat pensions-/ och fondsparande eller mer aktiva aktieplaceringar.  
 
En effektiv aktiemarknad beskrivs som att all information är tillgänglig för samtliga aktörer och detta 
avspeglar sig till fullo i tillgångens pris. Detta scenario för en exemplarisk marknadsplats beskrivs lättast 
med stöd av den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). Enligt den teorin beter sig aktörerna på 
marknaden på ett rationellt sätt. Vilket gör att samtliga aktörer agerar lika på grund av att de har tillgång 
till samma information. Detta i sin tur leder till att ingen aktör ska, enligt teorin, kunna överprestera 
gentemot övriga aktörer på marknaden eftersom alla har samma förutsättningar. Den effektiva 
marknadshypotesen erkänner dock att avvikelser från detta kan förekomma och dessa benämns som 
anomalier. Exempel på en anomali är att människor inte beter sig på ett rationellt sätt och låter känslor 
och andra icke-rationella faktorer påverka besluten.  
 
Teorier kring detta beteende brukar ingå under området behavioural finance och försöker beskriva 
människors aktivitet och beslut som inte går att härleda till rationalitet. En vanlig aspekt i det här området 
är att påstå att en generell investerare inte kan ses som helt objektiv när denne står inför bedömningar och 
beslut på aktiemarknaden. Exempel som stödjer detta är att investerare generellt tenderar i högre 
utsträckning investera i företag från samma land som de själva kommer ifrån. Ett annat exempel är när 
man bedömer att en viss investering är bra baserat på att företaget historiskt sett presterat bra på börsen. 
Ytterligare en aspekt som är väldokumenterad handlar om investerarnas övertro på deras egen förmåga 
att förutspå aktiemarknaden. Detta kan härledas till ett visst beteende hos investeraren som kan bidra till 
att denne bortser från viss information på grund av att denne är redan säker på sitt beslut (Hamberg, 2004). 
 
Ytterligare en anomali som är uppmärksammad är att det råder en ojämn fördelning i information mellan 
olika parter som är aktiva på finansmarknaden. Detta beskrivs som agentteori och informationsasymmetri 
och innebär uppenbara fördelar för parten med informationsövertag. Denna part kan göra “bättre” beslut 
eftersom denne har mer information som ligger till grund för beslutet jämfört med den parten som har 
mindre information. Om informationsasymmetri råder på en marknad eller i en affärsrelation så är det 
starkt motsägelsefullt mot vad den effektiva marknadshypotesen står för och resulterar inte i vad som 
beskrivits tidigare som en effektiv marknad.  

1.2 Problemformulering 

Som nämnts tidigare är stora delar av den svenska befolkningen exponerad gentemot aktiemarknaden, 
antingen via ägande av fonder eller via aktier. Medelportföljen för personer med ägande i aktier var under 
juni 2014, 389 000 kronor och medianportföljen för samma period var 27 000 kronor. Den stora skillnaden 
mellan medel och median portföljen beror på att ägandet är snedfördelat, cirka fem procent av de 
personerna med störst aktieinnehav stod för 78 % av den totala förmögenheten (Statistiska Centralbyrån, 
2014). Fondförmögenheten uppgick i slutet av 2015 till 3 183 miljarder kronor. Trenden är att sparande i 
fonder ökar och under 2015 ökade fondförmögenheten med 257 miljarder (Fondbolagens förening, 2015). 
 
Fama skrev 1970 sin artikel “Efficient Capital Markets: A review of theory and emperical work”, att ett 
korrekt pris på en tillgång uppnås när alla aktörer på marknaden har tillgång till samma information. Vilket 
innebär att det är tillgången på information och dess inverkan på aktiemarknaden som antyder hur effektiv 
marknaden är. Detta kan i sin tur leda till problem då personer med insiderstatus med stor sannolikhet kan 
ta del av icke-offentlig information. Dessa personer kan baserat på denna information skapa sig ett övertag 
gentemot de andra aktörerna på aktiemarknaden, vilket i teorin kan leda till abnormal avkastning. 
Abnormal avkastning via insiderhandel kan i grunden vara problematiskt för att det kan innebära orättvisa 
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förhållanden på aktiemarknad. Om detta samband ändå råder finns det anledning att kritisera regelverket 
och lagarna som finns för att se till att insiderhandel inte missbrukas. Ur teoretisk synvinkel ska detta inte 
heller ske för att som investerare ska du inte kunna prestera bättre än andra investerare på marknaden på 
längre sikt. Att det sker överavkastning vid insiderhandel kan ses som problematiskt för ett företags 
anseende. Att företagets personal gör affärer som gynnar dem själva kan ses som att företaget är dåligt på 
att kommunicera relevant och kursdrivande företagsinformation till övriga aktieägare. Detta skulle kunna 
medföra att företaget kan uppfattas ha låg transparens i relationen till sina aktieägare. Detta kan ha en 
negativ påverkan på aktieägarnas förtroende för företaget och företagets anseende på lång sikt. Detta är 
ett praktiskt exempel på problematiken inom agentteorin. 
 
Ett exempel från det svenska näringslivet som beskriver problematiken med agentteorin och assymetrisk 
information uppmärksammades av Svenska Dagbladet när de publicerade en artikel om insiderhandel i 
kontanthanteringsföretaget Loomis. Storägarna i Loomis hade fått reda på att den Spanska 
konkurrensmyndigheten skulle inleda en granskning av Loomis. Företaget var misstänkt för att delat upp 
kunder och riggat priser på den spanska marknaden. Innan den här nyheten blev offentlig så sålde 
storägarna av en del av deras aktieinnehav i företaget. När nyheten om granskningen blev offentlig så 
sjönk Loomis aktiekurs kraftigt. Detta är ett bra exempel på hur personer med insiderstatus har tillgång 
till information som inte övrig marknad har och kan därmed agera i förtid.  Forskarna för den här uppsatsen 
använder enbart den här artikeln som ett bra exempel för att visa hur agentteorin och assymetrisk 
information kan existera på marknaden. Forskarna lägger ingen värdering i hurvida dessa personer 
missbrukat sin insiderstatus men det är tydligt att situationen medfört problematiska följder för övriga 
aktieägare (Svenska Dagbladet, 2016). 
 
Abnormala reaktioner i samband med insiderhandel kan ses som negativt för företagen, dess anseende 
och förtroende gentemot sina aktieägare. Det kan även tolkas som att lagstiftningen inte lyckats reglera 
detta. Detta betyder dock inte att marknaden som sådan uppfattar insiderhandel som problematisk. Om 
det finns ett samband mellan insiderhandel och överavkastning så är detta en potentiell strategi för övriga 
deltagare på marknaden att följa. Det finns exempelvis fonder vars strategi går ut på just detta; att följa 
insiderhandel i olika bolag och placera därefter. Företaget Insiderfonder AB beskriver sin egen 
investeringsmodell som de själva kallar för Insidermodellen på följande sätt: “Med stöd av ett omfattande 
regelverk identifierar Insidermodellen mönster i insiderhandeln som vår forskning har visat vara mycket 
vinstgivande att följa” (Insiderfonder, u.d).  
 
Tidigare forskning har visat på ett samband mellan insiderhandel och abnormal avkastning (Jaffe, 1974). 
Detta kan eventuellt förklaras genom att asymmetrisk information råder eller investerare inte beter sig 
rationellt. Om detta samband råder finns det anledning att påstå att aktiemarknaden inte är effektiv. På 
sikt kan detta medföra att allmänhetens förtroende för marknaden sjunker, vilket kan göra att handeln 
minskar och det missgynnar alla aktörer på aktiemarknaden. 
 
Som nämnts tidigare regleras den svenska aktiemarknaden av lagstiftning gällande insiderhandel. Det 
finns flera krav som måste uppfyllas för att en transaktion inte ska ses som olaga/missbruk. De svenska 
bankerna har en viktig roll i samhället och är som många andra företag beroende av ett högt förtroende 
hos sina ägare. För att bankerna ska kunna behålla ett högt förtroende krävs det att de följer lagar och 
regler, föregår med gott exempel och är rättvisa mot ägarna. Om bankerna inte följer ovan punkter kan 
det skada dem själva och dess ägare. Utifrån ovan resonemang vill författarna undersöka aktieägares 
inställning till insiderhandel samt vilka konsekvenser som insiderhandel kan medföra på aktiekursen.  
 

Sen tidigare finns det liknande studier som enbart gjort beräkningar på aktiers avkastning i samband 
med insiderhandel. Forskarna för den här studien har därför valt att göra dessa beräkningar och 
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kombinera detta med en enkätstudie för att på det sättet skapa en mer unik studie och få en djupare 
förståelse för insiderhandel och dess effekter på aktiemarknaden.  

1.3 Frågeställning 

• Hur är den generella inställningen till insiderhandel hos aktieägarna på den svenska marknaden? 
• Hur påverkas aktiekursen i samband med insiderhandel hos de studerade företagen? 
• Vilka faktorer kan tänkas ligga bakom eventuella abnormala reaktioner på aktiekursen vid 

insiderhandel? 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka de kortsiktiga reaktionerna på valda företags aktiekurs vid 
insiderhandel och utforska de potentiella bakomliggande faktorerna till eventuella reaktioner. Uppsatsen 
syftar också till att undersöka aktieägares (dvs. marknadens) inställning till insiderhandel generellt, för att 
se om eventuella abnormala reaktioner i samband med insiderhandel anses vara problematiskt eller ej. 

1.5 Avgränsningar 

Den här uppsatsen begränsas till att endast studera den svenska aktiemarknaden. Konsekvenserna av 
insiderhandel kommer endast att studeras hos de fyra största bankerna i Sverige: Swedbank, SEB, Nordea 
och Handelsbanken. Detta på grund av deras betydande roll i samhället samt att bankerna är en del av en 
bransch som är beroende av att allmänheten har förtroende för dem. Studien bygger enbart på aktiva köp 
och säljtransaktioner, med andra ord berörs inte exempelvis aktietransaktioner som på grund av arv 
uppstår. Författarna bortser ifrån de passiva köpen då de inte ger en aktiv signal till marknaden och bör 
därför inte medföra någon påverkan. Eventuella transaktionskostnader tas inte med i beräkningarna.  
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1.6 Disposition 

 
Figur 1 - Disposition Källa: Egen bearbetad bild 

Inledning
• Det inledande kapitlet ger en bakgrund till området samt en problemtesering som leder till syfte och 

frågeställning.

Teori
• I detta kapitel behandlas vetenskapliga teorier kring området. Teorier som kan hjälpa forskarna att 

svara på frågeställningen.

Metod
• Här ges en presentation av studiens tillvägagångssätt samt de modeller som använts.

Resultat
• Det här kapitlet innehåller de empiriska resultat som forskarna fått fram.

Analys & Slutsats
• I detta kapitel analyseras studiens empiriska resultat samt slutsatser som besvarar studiens syfte 

och frågeställning.

Avslutande diskussion
• I detta kapitel finner läsarna forskarnas slutgiltiga kommentarer kring resultat, analys och slutsats.

Förslag till vidare forskning
• Utifrån forskarnas analys ges förslag till vidare forskning.



   6 

2. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel finner läsarna vetenskapliga teorier kring området som studien behandlar. Teorier som 
kan hjälpa forskarna att svara på frågeställningen.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Fama publicerade 1970 ett ramverk för hur en effektiv marknad fungerar, den effektiva 
marknadshypotesen (EMH). Han menade att en marknad är maximalt effektiv när all tillgänglig 
information återspeglas direkt i priset på tillgångar. Möjligheten att få tag i information och hur snabbt 
marknaden reagerar på denna avgör hur effektiv den är. Enligt Fama finns det tre kriterier som bör 
uppfyllas för att marknaden ska vara så effektiv som möjligt: 

• Alla aktörer på marknaden värderar tillgångar till det aktuella priset idag och framtida pris.  
• Det förekommer inga transaktionskostnader.  
• All information ska finnas tillgänglig för alla aktörer på marknaden, den ska vara gratis och alla 

tolkar den lika.  
Fama insåg själv att en marknad som följer kriterierna ovan inte har funnits. Kriterierna ovan är inte 
nödvändiga men tillräckliga, för att skapa en effektiv marknad. För att han skulle kunna testa sin hypotes 
delade han in den i tre olika kategorier, svag-, mellanstark- och stark form av effektivitet på en marknad 
(Fama, 1970). 

2.1.1 Svag form  

Den svaga formen av marknadseffektivitet utgår ifrån att all tillgänglig historisk information återspeglas 
i priset (Jensen, 1978). Man utgår då ifrån att det inte finns några historiska mönster i aktiekursen samt 
att alla historiska förändringar i pris skett helt oberoende av varandra. Vilket innebär att på en svagt 
effektiv marknad bör man inte kunna hitta över- eller undervärderade aktier. Då en förutsättning är att 
man inte kan förutspå framtida aktiekurs och att den vid samtliga tillfällen är korrekt värderad.  

Som investerare eller person med insiderstatus kan man därför bara chansa på vilka aktier som kommer 
att ha ett högre pris imorgon än idag. Vidare menade Fama att prisförändringar på en svagt effektiv 
marknad följer “the random walk theory”, vilket innebär att dessa sker helt slumpmässigt. Ett sätt att testa 
om marknaden befinner sig i den svaga formen är att undersöka om man kan hitta mönster för aktiekurser. 
Om man som ovan nämnt kan hitta mönster befinner man sig inte i den svaga formen av 
marknadseffektivitet.  

De som är kritiska till den svaga formen av marknadseffektivitet menar att man via teknisk analys kan 
förutspå mönster och genom det skapa sig abnormal avkastning.  

2.1.2 Mellanstark form 

Den mellanstarka formen innebär att alla historisk information samt all offentlig information som är 
tillgänglig återspeglas i aktiekursen. Den offentliga informationen kan bestå av t.ex. kvartalsrapporter, 
årsredovisningar eller annan information som företagen själva ger ut (Fama, 1970, s.404). I den 
mellanstarka formen kan man varken använda sig av teknisk eller fundamental analys. Det vill säga att 
man inte kan generera abnormal avkastning genom att räkna på nyckeltal och på så vis försöka förutspå 
framtida aktiekurser. I denna form finns det fortfarande utrymme för insiderpersoner att skapa sig en 
fördel emot resterande aktörer på marknaden, genom att de kan via sin ställning kan få tag i information 
innan den blivit offentlig (Shleifer, 2000, s.6). Det kan vara svårt att avgöra om en marknad befinner sig 
i den mellanstarka formen av effektivitet. Man behöver mäta över en längre tid för att kunna se om det 
finns mönster och vilken typ av information som påverkar aktiekursen samt hur snabbt kursen reagerar på 
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den (Jensen, 1978). I de situationer där marknaden är effektiv reagerar/justeras aktiekursen direkt på ny 
information och i de situationer där marknaden är mer trög tar det längre tid för aktiekursen att reagera 
(Fama, 1970, s.398). 

2.1.3 Stark form 

Den starka formen innebär att informationen från de två ovan formerna samt insiderinformation är 
återspeglade i aktiekursen. Det finns därför ingen anledning för investerare att försöka förutspå framtida 
aktiekurser genom den historiska utvecklingen. Enligt Dimson & Mussavian kan inte heller 
insiderpersoner generera abnormal avkastning då insiderinformation återspeglas direkt i aktiekursen på 
en stark effektiv marknad (Dimon & Mussavian, 1998, s. 94). Jensen säger att den starka formen av en 
effektiv marknad endast är en hypotetisk möjlighet (Jensen, 1978, s.4). 

2.2 Agentteori & Asymmetrisk information 

Problematiken inom agentteorin beskrivs som separationen mellan ledningen och finansiella medel 
alternativt mellan ägarskap och kontroll (Shleifer & Vishny, 1997). Som aktieägare har du oftast inte full 
inblick i företaget vars aktier du äger. Den vanligaste relationen mellan aktieägare och företaget är att en 
styrelse väljs av aktieägarna med förhoppning om att de ska jobba för att gagna aktieägarnas intressen. 
Styrelsen i sin tur är ansvariga för att tillsätta den operationella ledningen. Styrelsen anses vara 
förtroendevalda för att påverka företaget att jobba för aktieägarnas intressen. Därför kan  aktieägare inte 
se hur investerade pengar används eftersom det är förtroendevalda som sköter detta. Företaget 
kommunicerar med sina aktieägare främst genom årsstämmor och finansiella rapporter på kvartals-, 
halvårs- eller årsbasis. Frågor som kan väckas är huruvida aktieägarnas investerade pengar jobbar på ett 
optimalt sätt för att bidra till ett ökat värde på företaget. Inom agentteorin så diskuteras det mycket kring 
fenomenet asymmetrisk information. Denna teori har sin grund i att informationen är ojämnt fördelad 
mellan två parter. Tidiga exempel på att beskriva detta har gjorts av George A. Akerlof genom att använda 
marknaden för begagnade bilar som en metafor. En bilägare som ägt och nyttjat en bil ett tag kan bilda 
sig en uppfattning om bilens kvalité. Om nu denna person väljer att sälja bilen kan en potentiell säljare 
inte genom att bara titta på och testköra bilen bilda sig samma uppfattning om bilens kvalité som bilens 
ägare har. Detta informationsövertag är därmed något som ägaren kan använda till sin fördel när priset 
diskuteras och affären genomförs. Med andra ord beskriver det här scenariot när det råder asymmetrisk 
fördelning av information i en affärsrelation vilken ena parten kan nyttja till sin fördel (Akerlof, 1970). 
Diskussionen om ojämn informationsfördelning är vanligt förekommande i relationen mellan aktieägare 
och ledningen i ett företag. Aktieägarna och ledningen kan hamna i intressekonflikt om inte ledningen 
handlar på ett sätt som aktieägarna önskar. Aktieägarna påstås inte till fullo kunna ha tillgång till samma 
mängd information om företaget som ledningen har. Därmed kan ledningen utnyttja detta till sin fördel 
(Hillier, 1997). 
 
För den här uppsatsen används agentteorin och asymmetrisk information för att beskriva en potentiell 
anledning till att abnormal avkastning råder i samband med insiderhandel. De personer med insynsstatus 
(ledningsgrupp, styrelseledamöter etc) kan ha tillgång till värdefull information som aktieägare inte har. 
Därför kan insiders genomföra privata transaktioner med företagets aktier och eventuellt erhålla en 
abnormal avkastning när informationen blir offentlig. Informationen i fråga skulle kunna vara angående 
företagets framtids finansiella prestationer och därmed vara avgörande för företagets möjlighet att öka sitt 
eget värde. Denna finansiella information kan också vara av negativ karaktär och därmed ligga till grund 
för beslut om att sälja aktier innan övriga marknaden kan reagera. Precis som i exemplet med bilförsäljaren 
kan dessa personer då dra fördel av informationsövertaget och på det sättet skapa sig fördelar. 
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2.3 Signaleringhypotesen 

Den här teorin beskriver hur signaler skickas på en marknad mellan olika parter med tillgång olika mängd 
information. Signaleringen är tänkt som en medveten aktion från sändarens sida för att försöka minska 
informationsasymmetrin.“Signaling theory provides a unique, practical, and empirically testable 
perspective on problems of social selection under conditions of imperfect information.” (Connelly, 2011, 
s. 63)  
 
Teorin berör den problematiska aspekten med att informationen är ojämnt fördelad mellan olika parter. 
Detta ligger sen till grund för att signalerna kan tolkas på olika sätt av individer vilket kan härledas till 
resonemanget som den här uppsatsen tidigare gjort gällande psykologiska aspekter i ekonomiskt beteende. 
Grunden för den här teorin togs fram av Spence (1973) då han beskrev fenomenet genom att använda en 
anställningsprocess som metafor. Spence menar att arbetsgivaren känner en viss risk inför en anställning 
av en ny person eftersom det är svårt att avläsa personens kompetens utan att ha sett denne arbeta. 
Informationsasymmetrin uppstår då mellan arbetsgivaren och kandidaten. Informationen är ojämnt 
fördelad då kandidaten är medveten om sin egen kompetens men har kanske inte möjlighet att till fullo 
förklara allt för arbetsgivaren. Spence påstår då att kandidaten genom att skaffa sig en utbildning kan 
minska informationsglappet en aning genom att en akademisk utbildning till viss del vittnar om någon 
form av kompetens gentemot en person som inte har motsvarande utbildning (Spence, 1973, s 358). Denna 
teori skulle kunna appliceras på insiderhandel om tanken med en insiders transaktion är att vittna om, för 
resten av marknaden, huruvida företaget är undervärderad (köptransaktion) eller övervärderad 
(säljtransaktion) och på det sättet försöka påverka efterfrågan på aktien (Spence, 1973). 

2.4 Behavioural finance 

Teorier inom behavioural finance eller ekonomiskt beteende sammanför ekonomiska med psykologiska 
teorier och studerar hur ekonomiska beslut påverkas av psykologiska aspekter (Forbes, 2009). Denna 
teoretiska ram skiljer sig markant från andra ekonomiska teorier. Eftersom inom det här området försöker 
man studera hur människans beslutsfattande låter sig påverkas av faktorer som är av psykologisk karaktär 
(humör, känslor etc.). 
 
Genom att en person uppfattar en annan persons beslut som korrekt skapas något som kallas informativt 
socialt inflytande (Andersson, 2009).  Detta ger en förklaring till att investerare kan uppfatta transaktioner 
som görs av personer med insynsstatus i ett visst företag som korrekta. Det kan i sin tur leda till att 
investerare väljer att följa efter och göra samma typ av transaktion. Ett så kallat flockbeteende uppstår. 
Det engelska ordet för detta beteende, herding, beskriver beteendet ganska bra: individen följer en eller 
flera aktörers handlingar. En initial handling, oavsett om den är korrekt eller ej, följs av en eller flera 
individer. Denna handling kan i grunden vara rationell eller irrationell. En investerare kan välja att följa 
en annan investerares transaktioner för att exempelvis spara tid eller för att denna har visat upp historiskt 
bra investeringar. Detta beteende kan beskrivas genom att påstå att viss rationalitet ligger till grund för 
beslutet. Om en investerare däremot följer efter andra investerare utan att veta varför så anses detta som 
ett irrationellt beteende (Andersson, 2009, s.2). “Tidigare forskning bevisar att flockbeteende förekommer 
på aktiemarknaden. Detta ses som ett hinder för en effektiv aktiemarknad, eftersom flockar av investerare 
kan luras in i riskfyllda investeringar, vilket i sin tur leder till extrema svängningar i aktiepriser och 
instabilitet av marknaden.” (Andersson, 2009) 
 
Det här citatet beskriver väl hur teorierna kring ekonomiskt beteende och framförallt hur flockbeteende 
på aktiemarknaden blir av intresse för den här uppsatsen. Genom att personer med insynsstatus handlar 
med företagets aktier så kan detta skapa signaler som sänds till övriga marknaden och investerare. Detta 
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skulle kunna vara en tänkbar förklaring till om abnormala reaktioner uppstår på aktiekursen i samband 
med insiderhandel eftersom att efterfrågan kan påverkas.  

2.5 Tidigare forskning 

Jaffa (1974) försökte med sin studie lösa de delade uppfattningar som uppkommit av tidigare forskning 
inom insiderhandel, för att lyckas med detta applicerade han mer avancerade tekniker och använde mer 
data än tidigare. Han kom fram till att alla objekt i studien hade tillgång till insiderinformation. Efter att 
han justerat för transaktionskostnader kunde han se att de innehav som varade i minst åtta månader hade 
genererat en större avkastning. Han kunde också konstatera att personer utan insiderstatus kunde generera 
en abnormal avkastning, genom att följa insiderpersoner. 
 
Seyhun genomförde 1986 en studie, där han kom fram till att insiderpersoner kan förutspå framtida 
abnormala prisändringar i aktiekursen. Insiderpersoner köper precis innan en ökning i kursen och säljer 
innan kursen går ner. Av studien framgick också att personer som med stor sannolikhet har tillgång till 
bättre information lyckas bättre med sina affärer. Efter 100 dagar uppgick den abnormala avkastningen 
för köptransaktioner till tre procent. Om personer utan insiderstatus agerade direkt på signalen om 
insidertransaktioner kunde även dessa generera en abnormal avkastning (Seyhun, 1986). Seyhun har gjort 
flera studier inom detta område, en studie som han genomförde 1988 kom fram till att insiderpersoner 
besitter en bredare kunskap om marknaden. Det vill säga att de inte hade information om företaget utan 
också marknaden som helhet. De kunde därför agera på en bredare informationsbas som därmed kunde 
generera abnormal avkastning (Seyhun, 1988). 
 
Till skillnad från många andra studier undersöker Friederich, Gregory, Matatko och Tonks om det på kort 
sikt går att generera en abnormal avkastning. De undersöker möjligheten att generera abnormal avkastning 
inom de närmaste dagar efter transaktionen. Författarna fann ett mönster för abnormal avkastningen, trots 
att de statistiska resultaten var av betydelse så var inte de ekonomiska det. De menade att den abnormala 
avkastningen inte generade tillräckligt stor monetär avkastning för att det skulle vara signifikant 
(Frederich, 2002).  

2.6 Kritik 

Burton G. Malkiel menar att så länge som det finns marknader för tillgångar kommer kollektivet att göra 
felbedömningar. Han menar också att många om inte alla aktörer är irrationella, vilket kan leda till 
förutsägbara mönster och oregelbundna priser uppkommer. Dessa mönster och prisförändringar kommer 
att uppkomma över tid och kan även vara under kortare perioder. Utifrån ovan resonemang menar Malkiel 
att det aldrig kommer att finnas en perfekt effektiv marknad, det skulle saknas incitament för investerare 
att ta del av nya informationen som släpps. Han påstår att den framtida teknologiska utvecklingen kommer 
att göra det möjligt för investerare att hitta nya mönster som tar oss längre ifrån en effektiv marknad. Men 
han menar också att de historiska mönster som funnits för individuella aktier inte kan bestå. Vilket medför 
att chanserna att generera abnormal avkastning uppstår under kort tid (Malkiel, 2003). 
 
Ett problem som uppstår med de mer klassiska teorierna är att de inte tar hänsyn till psykologiska aspekter. 
De förklarar de flesta fenomen som anomalier. Behavioural Finance försöker förstå och förklara dessa 
fenomen som helt naturliga. Problemet ligger således i att dessa teorier inte kan samexistera.  
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3. Metod 
I detta kapitel finner läsarna en presentation av studien tillvägagångssätt samt de modeller som 
använts. 

3.1 Val av metod 

Datainsamlingen för denna uppsats olika delar har gjorts på flera sätt. Det har genom en kvantitativ 
forskningsstrategi genomförts två datainsamlingar med olika målsättningar för respektive del. Ena delen 
fokuserar på individen och deras uppfattning om insiderhandel medan den andra delen fokuserar på valda 
aktiekursers utveckling i samband med insiderhandel. Den här uppsatsens forskning bedrivs på ett 
deduktivt sätt baserat på tidigare forsknings fastställande av sambandet mellan insiderhandel och dess 
påverkan på aktiekursen. Uppsatsen försöker inte förkasta eller stärka tidigare forsknings slutsats utan 
snarare se om ett liknande samband går att finna på den svenska aktiemarknaden.  
 

3.2 Enkät 

Forskarna har genomfört en enkätundersökning online. Målet med enkätundersökningen var att få fram 
ett tillräckligt stort underlag för att kunna föra en diskussion kring huruvida marknaden uppfattar 
insiderhandel som något problematiskt. En enkät var att föredra på grund av att det är relativt lätt att 
administrera svaren då frågorna är utformade på ett sätt som medför att de anses slutna (Bryman & Bell 
2013, s. 246, 263). Andra fördelar som låg bakom valet av enkät för denna del av studien var att 
respondenternas svar inte påverkas av intervjuarnas fysiska närvaro (s.k. intervjuareffekt) vilket hade 
kunnat vara fallet om forskarna istället genomfört exempelvis personliga intervjuer (Bryman & Bell 2013, 
s. 246). Forskarna är medvetna om de nackdelar som uppstår vid enkätundersökning. Exempelvis finns 
ingen möjlighet för forskarna att förklara, utveckla eller förtydliga för respondenten ifall denne inte förstår 
frågan. Möjligheter till att ställa följdfrågor finns inte heller (Bryman & Bell 2013, s. 247). Detta kan 
påverka enkätundersökningens reliabilitet på ett negativt sätt.  

3.2.1 Population, urval och genomförande 

Populationen kan definieras som ett register eller en ram över samtliga potentiella respondenter för 
enkätundersökningen (Körner & Wahlgren 2015, s. 13). I det här fallet definieras populationen som 
samtliga medlemmar i fyra, av forskarna, valda grupper på Facebook eftersom det är där som 
enkätundersökningen publicerades och genomfördes. Enkäten publicerades i fyra slutna grupper på 
Facebook som kan beskrivas som diskussionsforum för aktiehandel. Det finns inga speciella kriterier för 
att accepteras som medlem i dessa fyra grupper (“Aktier”, “Aktier & vänner”, “Aktieraketer” och “Aktier 
- småbolagsjakten”) men gemensamma nämnaren för samtliga är som nämnts aktier och aktiehandel. 
 Enkäten var tillgänglig för att besvaras mellan 11/4-16 till 17/4-16. Detta medför att populationen består 
av dessa fyra gruppers medlemmar (ca 59,000 personer) under dessa datum. Forskarna kan dock inte 
bekräfta att detta är 59,000 unika medlemmar då en medlem har möjlighet att vara med i fler än en av 
dessa fyra grupper. Övriga medlemmar på Facebook som ej är medlem i dessa grupper har inte getts 
möjligheten att svara på enkäten. 
 
Samtliga medlemmar i dessa grupper har möjlighet att svara på enkäten vilket medför att urvalet beskrivs 
som ett obundet slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2013, s. 193). Det slutgiltiga urvalet består av 100 
respondenter. Författarna har dragit slutsatsen att samtliga medlemmar i dessa fyra grupper har någon 
form av intresse kopplat till aktier och aktiemarknaden på grund av att det krävs att du som individ ansöker 
om tillträde till gruppen för att få ta del av materialet som finns där. Detta antagande har lett till att 
forskarna antagit att viss förkunskap gällande aktier och aktiemarknaden finns hos populationen. Detta 
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har i sin tur påverkat utformningen av enkätfrågorna och medfört att ord som “insiderhandel”, 
“överavkastning” och “insiderlagstiftning” inte förklaras eller definieras. Det officiella språket i båda 
grupperna är svenska vilket gör att forskarna utgår ifrån att den svenska aktiemarknaden är något som är 
bekant för de flesta. Enkäten är skriven på svenska och består av fem frågor med tillhörande 
svarsalternativ (Se Bilaga 2). 

3.3 Eventstudie 

För att göra beräkningar på aktiens reaktioner i samband med insiderhandel används en kvantitativ metod 
och beräkningsmodell som kallas för eventstudie. Genom att använda finansiell data kan det, genom en 
eventstudie, mätas hur en specifik händelse påverkar företagsvärdet (MacKinlay, 1997). Nyttan med 
modellen menar MacKinlay är att, givet att rationalitet existerar på marknaden, priset på tillgången 
kommer att reagera omedelbart på händelsen.  

3.3.1 Händelse- och eventfönster 

För att studera en händelse har forskarna skapat ett s.k. eventfönster. En specifik händelse har identifierats 
och för den här uppsatsen består händelsen av själva publiceringsdatumet för insiderhandeln i ett visst 
bolag. Med andra ord det datum när informationen om en insidertransaktion blir offentlig. I den här 
uppsatsen definieras en insidertransaktion som att en person med insiderstatus köpt eller sålt aktier i 
bolaget. Forskarna har bestämt att aktiekursen ska studeras i fem dagar före samt fem dagar efter 
händelsen. Totalt består således eventfönstret av 11 dagar.  

 
Figur 2 - Eventfönster Källa: Egen bearbetad bild 

3.3.2 Urval och datainsamling 

All data som ligger till grund för beräkningarna av aktiekursens utveckling är hämtad från Nasdaq. 
Samtliga stängningskurser mellan 8/4-2010 till och med 8/4-2016 har hämtats för följande tillgångar: 
OMXS30, SWED A, SHB A, NDA SEK och SEB A (Nasdaq OMX Nordic, u.d). Från 
finansinspektionens hemsida har all information kring insidertransaktioner inom Swedbank, 
Handelsbanken, Nordea och SEB hämtats (Finansinspektionen, u.d). Studien har använt sig av data 
baserat på transaktioner mellan 8/4-2010 och 8/4-2016 och därefter rangordnat efter transaktionsstorlek. 
Samtliga transaktioner överstiger 156 000 kronor. De 25 största köp-/ och säljtransaktioner har använts 
för uträkningarna. Anledningen till att studien väljer att jobba utifrån transaktionernas storlek är baserat 
på att tidigare forskning visat på att transaktionsstorleken är av betydelse för reaktionen hos aktien. Större 
transaktionsstorlek har historiskt sett inneburit större påverkan på aktiekursen (Seyhun, 1988)  
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3.4 Beräkning av normal och abnormal avkastning 
Enligt MacKinlay (1997) finns det två primära modeller för att beräkna den förväntade avkastningen, 
dessa är marknadsmodellen och The constant mean return. Den andra av de två antar att den 
genomsnittliga avkastningen för en aktie är konstant över tid. Marknadsmodellen antar ett linjärt samband 
mellan marknadens avkastning och avkastningen för tillgången. Det finns andra metoder för att beräkna 
den förväntade avkastningen, men flera forskare föredrar att använda marknadsmodellen. Då det finns en 
risk att de andra modellerna överskattar effekten (MacKinlay, 1997).  

3.4.1 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen beräknas enligt nedan formel: 
R"# = α" + β" ∗ R)# + ε"# 

Där Rit står för aktiens normala avkastning, Rmt står för marknadens avkastning vid en specifik tidpunkt 
t. Alfa och beta är modellens skattningsparametrar, där beta är riskmåttet för tillgången i relation till 
marknaden och alfa är tillgångens avkastning som inte kan förklaras genom avkastningen för marknaden. 
Eit är residualen för tillgången. MacKinlay (1977) menar att det finns två olika varianter av 
marknadsmodellen. En variant som är mer avancerad och en som är förenklad. Den mer avancerade 
modellen utgår ifrån formeln ovan och kräver att man skattar den normala avkastningen för perioden då 
händelsen aldrig inträffar. En händelse ska inte inkluderas i skattningsperioden för att inte påverka 
skattningsparametrarna. Det är den mer avancerade varianten ovan som valts för denna studie, formelns 
för denna redovisas ovan. För att kunna bearbeta den empiriska data har forskarna använt Microsoft Excel. 
 
Det är den första modellen som valts för denna studie och för att kunna bearbeta den empiriska data har 
forskarna använt Microsoft Excel. Den första varianten av marknadsmodellen har valts trots att flera 
händelser har inträffat under perioden. Under perioden har det inträffat både köp och säljtransaktioner 
vilket borde medföra att de inte påverkar resultatet åt respektive håll (MacKinlay, 1997). 

3.4.2 Faktisk avkastning 

För att beräkna den faktiska avkastningen används logaritmerade värden. Man använder logarimterande 
värden för att inte extremvärden ska få påverka värden och i sin tur påverka resultatet. Den dagliga 
avkastningen beräknas enligt formeln nedan:  

R"# = ln
P"#
P"#./

 

I formeln representerar Rit den logaritmerade avkastningen för tillgången i relation till marknadsindexet. 
Pit är tillgångens pris vid tidpunkt t (MacKinlay, 1997). 

3.4.3 Abnormal avkastning 

Den abnormala avkastningen fås genom differensen av den faktiska avkastningen och den normala 
avkastningen. Formeln för den abnormala avkastningen ser ut enligt nedan:  

AR"# = R"# − R"# 

I formeln ovan står ARit för den abnormala avkastningen, Rit representerar den faktiska avkastningen och 
R"#	står för den normala avkastningen (MacKinlay, 1997).  

3.4.4 Ackumulerad abnormal avkastning 

För att kunna beräkna den ackumulerade abnormala avkastningen adderar man avkastningen för 
respektive dag tills att man kommer till dag fem efter händelsen. Då får man fram den ackumulerade 
abnormala avkastningen i samband med händelsen. Formeln ser ut enligt nedan: 
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CAR"# = AR"#

4

#5/

 

CARit representerar den ackumulerade abnormala avkastningen för en tillgångunder perioden t. ARit är 
den abnormala avkastningen för en tillgång vid tidpunkt t (MacKinlay, 1997). 

3.4.5 Genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning 

För att kunna beräkna den genomsnittliga abnormala avkastningen adderar man den abnormala 
avkastningen för samtliga händelser för att sedan dividera med antalet händelser. Formeln ser ut enligt 
nedan: 

CAAR# =
CAR#4

#5/

n  

Där CAARt är den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen för tillgången under perioden t. 
CARit är den ackumulerade abnormala avkastningen. Antalet händelser representeras av n (MacKinlay, 
1997). 

3.5 Hypotes och analysmetod 

En del i denna studie är att undersöka om insiderhandel kan generera abnormal avkastning. För att kunna 
pröva om det råder signifikant abnormal avkastning kommer det att genomföras ett t-test. Forskarna har 
för att kunna testa detta skapat två antaganden (sk. hypoteser). Hypoteserna som har skapats är en 
nollhypotes (H0) samt en mothypotes (H1). Prövningen som forskarna gjort går ut på att antingen förkasta 
eller inte förkasta nollhypotesen. Hypoteserna är som följer: 
 
H0: Insiderhandel generar inte abnormal avkastning. 
H1: Insiderhandel generar abnormal avkastning.  
 
Hypoteserna kommer att testas på en femprocentig signifikans nivå. Denna signifikansnivå är standard 
för samhällsvetenskaplig forskning. Vid hypotesprövning kan det uppkomma två fel, typ 1 och 2. Vid typ 
1-fel så förkastar man nollhypotesen trots att den är sann. Typ 2 innebär att man accepterar nollhypotesen 
trots att den är falsk. Signifikansnivån säger hur stor risk det är att man accepterar en hypotes trots att den 
falsk. För att kunna behålla nollhypotesen ska t-värdet befinna sig mellan -1,71 och 1,71. Ligger värdet 
utanför så kommer nollhypotesen att förkastas och resultatet är statistisk signifikant.  

3.5.1 T-test och databehandling 

För att genomföra samtliga beräkningarna har forskarna använt programmet Microsoft Excel. Detta på 
grund av att programmet är lättillgängligt och innehåller alla de nödvändiga funktioner som behövs för 
att göra beräkningarna.  Båda forskarna hade sen tidigare erfarenhet av att jobba med Excel och där med 
tillräckligt med kompetens för att hantera programmet. För att ett t-test ska kunna genomföras så antas 
det att stickprovet är normalfördelat, det vill säga att mätvärdena inte avviker för mycket ifrån medelvärdet 
(Körner & Wahlgren 2015). Formeln för att genomföra ett t-test är som följer: 

𝑡 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐶𝐴𝑅
𝜎@AB
𝑛@AB

 

Där CAR är den genomsnittliga CAR. Sigma representerar standardavvikelsen för CAR. N är antalet 
mätvärden. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp för att utreda hur tillförlitlig en undersökning är. En viktig aspekt att hantera är 
replikerbarheten, det vill säga om resultaten blir lika om en fristående grupp forskare gör om 
undersökningen. En del av studien bygger på historiska stängningskurser för både fyra företag och 
OMXS30. Dessa data kommer med stor sannolikhet att vara oförändrad och finnas tillgänglig över tid. 
Listorna med data är hämtade från Nasdaq(Nasdaq, u.d). För att kunna hantera data har forskarna använt 
sig av listor innehållandes insidertransaktioner som är hämtade ifrån Finansinspektionen 
(Finansinspektionen, u.d). Den empiriska data som tagit fram har behandlats med metoder som beskrivs 
ovan. Dessa metoder är väl använda och vedertagna inom samhällsvetenskaplig forskning. När stora 
mängder data ska bearbetas finns det alltid en risk för fel på grund av den mänskliga faktorn. Forskarna 
har därför bearbetat all data noggrant och genomfört kontrollberäkningar. Forskarna anser även att risken 
för att den data som används skulle förändras är låg. När det gäller den enkätundersökning som forskarna 
genomfört finns det en risk för att utomstående forskare inte får fram ett liknande resultat. Enkäten har 
publicerats och riktat sig till individer med en viss förkunskap inom området finansiering och 
investeringar. Skulle utomstående forskare inte hitta en jämlik grupp att undersöka är sannolikheten stor 
att de får ett annat resultat. Det är också mer troligt att individers uppfattning om insiderhandel förändras 
över tid, vilket också skulle kunna vara ett problem för att replikera studien (Bryman & Bell 2013, s. 62-
63) 

3.6.2 Validitet 

Validitet är ett begrepp som ställer frågan om forskningen verkligen mäter det som den vill mäta. En del 
av studien har varit att mäta om det förekommer abnormal avkastning i samband med insiderhandel. 
Därför har forskarna enbart tagit med aktiva köp- och säljtransaktioner. Att forskarna enbart fokuserat på 
aktiva transaktioner borde därför minimera risken för att andra händelser påverkar resultaten. Tidsaspekter 
kan vara avgörande för resultaten, därför har forskarna har valt att bortse ifrån den exakta tid som en 
insidertransaktion sker. Detta för att den informationen inte finns tillgänglig hos Finansinspektionen samt 
att listorna med insidertransaktioner släpps 17:30, vilket är efter att handeln stängt. Därför ska inte ett 
specifikt klockslag påverka den abnormala avkastningen, det finns ingen som kan agera på denna 
information under den aktiva handelsdagen. En annan tidsaspekt som forskarna tagit i beaktan är om 
undersökningen ska utgå ifrån den dag som transaktionen sker eller den dag då insiderpersonen registrerar 
sin transaktion. Forskarna har valt att använda transaktionsdagen för att inte missa dagar då det kan uppstå 
abnormal avkastning (Bryman & Bell 2013, s. 63-66). Forskarna har inte tagit hänsyn till det 
konjunkturläge som råder i Sverige under perioden för studiens genomförande. Alla transaktioner 
behandlas lika oberoende om Sverige befinner sig i en hög eller lågkonjunktur. Man har inte heller tagit 
hänsyn till andra makroekonomiska faktorer som skulle kunna vara kurspåverkande, till exempel: 
situationen för världsekonomin, ränteläget i Sverige och så vidare. Det jämförelseindex som forskarna 
valt att använda är OMXS30, där finanssektorn står för cirka 30 procent av tillgångarna. Att OMXS30 har 
en stor viktning emot finanssektorn borde därför ge en mer rättvis jämförelse (Nasdaq, u.d). Studien tar 
endast hänsyn till de transaktioner som anmäls till Finansinspektionen. Forskarna bortser från 
transaktioner som sker av andra än insynspersoner, även om de handlar på information som kan ha kommit 
ifrån en insiderperson. Man tar också enbart hänsyn till transaktioner i det egna företaget. En faktor som 
skulle kunna påverka validiteten är att det sker flera transaktioner på en och samma dag, transaktionerna 
kan bestå av både köp- och säljtransaktioner. Detta kan medföra problem då man inte kan isolera den 
enskilda händelsen och mäta effekterna av den. Enkäten syftar till att mäta inställningen till insiderhandel 
och frågorna är utformade för att besvara just detta. En del problem kan uppstå i tolkning av frågorna, 
detta har forskarna försökt att undgå genom att formulera tydliga och raka frågor.  
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3.7 Metodkritik 

3.7.1 Kritik enkätstudien 

Eftersom forskarna har valt att genomföra en enkätstudie för att få fram data så är forskarna medvetna om 
vilka brister det medför när det kommer till möjlighet att analysera svaren mer djupgående (Bryman & 
Bell 2013, s. 247). Enkätens olika svarsalternativ skapar, enligt forskarna, en bra indikator på 
respondenternas åsikt kring insiderhandel men skapar inte förutsättningar för att genomföra en mer 
djupgående analys än så. Resultatets generaliserbarhet kan ifrågasättas på grund av att forskarna valt att 
genomföra undersökningen på så kallade diskussionsforum. Forskarna har tidigare dragit slutsatsen och 
argumenterat för att kunskapsnivån kring aktier och aktiehandel hos medlemmarna i dessa grupper ligger 
generellt lite högre än övriga individer. Detta medför att de svaren som respondenterna gett är 
representativt för den gruppen människor men inte representativt för resten av befolkningen som är 
exponerad mot aktiemarknaden. Detta hade kunnat motverkas genom att publicera enkäten på andra forum 
och utformat den på ett enklare och mer lättförståeligt sätt. Att enkäten enbart varit tillgänglig för 
respondenter att besvara under en veckas tid kan medföra att urvalet och dess förmåga att representera 
populationen kan ifrågasättas. Det kan finnas medlemmar i dessa grupper som ej haft möjlighet att besvara 
enkäten under dessa dagar vilket gör att urvalet inte nödvändigtvis är representativt för populationen. För 
att urvalet ska klassas som obundet slumpmässigt krävs det att samtliga individer har samma sannolikhet 
att svara på enkäten (Körner & Wahlgren s. 22-23). I efterhand har forskarna uppmärksammat vissa brister 
i frågornas utformande som har en negativ påverkan på enkätens reliabilitet. Exempelvis ges inte 
respondenten möjlighet att ställa sig neutral i frågan om hur förtroendet för aktiemarknaden och 
insiderlagstiftningen påverkas av insiderhandel. Där skulle ett svarsalternativ likt “ingenting” eller “vet 
ej” behövts.  

3.7.2 Kritik eventstudien 

Att använda en eventstudie som modell har en del brister och har genom åren fått en del kritik från andra 
forskare. Kritiken riktar sig främst till metodens oförmåga att isolera specifika händelser. Kritikerna menar 
att en eventstudie inte kan ta hänsyn till om det är flera kurspåverkande händelser som inträffar samtidigt. 
Detta skulle kunna leda till felaktiga resultat. Wells (2004) Forskarna har försökt att motverka detta 
scenario genom att ta med en relativt stor del transaktioner. Ytterligare kritik har riktats emot de 
beräkningsmodeller som ingår i eventstudien. Dimson (1979) menar att det finns brister i 
marknadsmodellens förmåga att beräkna den förväntade avkastning. Kritiken riktar sig främst mot att man 
använder ett konstant betavärde. Betavärdet representerar ett mått på tillgångens framtida volatilitet. Wells 
(2004) menar att ett betavärde inte är konstant över tid. Han menar att betavärdet kan över- och 
underskattas för olika tillgångar. Forskarna är medvetna om de brister som en eventstudie för med sig, 
men har valt att använda denna modell i alla fall. Andra modeller finns att tillgå men de är av en mer 
matematisk karaktär, vilket medför en större risk för räknefel på grund av den mänskliga faktorn.   

3.8 Källkritik 

Alla källor har blivit kritiskt granskade av forskarna. Bakom majoriteten av källorna finns antigen en 
erkänd myndighet, expert eller organisation. Många av de källor som använts för den här uppsatsen är 
refererade till i andra uppsatser som skrivits inom samma område. Dessa är förstahandskällor och 
publicerade i erkänt tillförlitliga tidskrifter. Några av källorna, exempelvis MacKinlay och Fama, är 
relativt gamla. Vilket medför att det kan finnas uppdaterade källor som behandlar samma material. 
Forskarna har valt att använda originalkällorna då författarna inte gjort några nya uppdateringar och de 
anses fortfarande vara tillförlitliga. Den information som hämtats från webbplatser och kan anses vara 
partiska har använts med försiktighet. Exempelvis på den typen av information är det som hämtats från 
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Insiderfonder, Fondbolagens Förening och bankernas respektive hemsida. Det kan finnas skäl att 
kritisera populationen och urvalet som enkäten använt sig av. Dessa personer är, enligt forskarna, 
engagerade i aktiemarknaden och mer eller mindre aktiva ägare i olika företag. Forskarna tror därför att 
respondenterna är att anses vara opportunistiska och med stor sannolikhet kommer att välkomna all form 
av avkastning som ges på aktiemarknaden. Därför kanske dessa personers svar eventuellt ge en skev bild 
om huruvida lagstiftningen för insiderhandel är tillräcklig eller ej.  
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4. Resultat 
I detta kapitel finner läsarna de empiriska resultat som forskarna har fått fram. 

4.1 Enkät 

Målet med enkätundersökningen var att få inblick i vad vanliga investerare anser om insiderhandel och 
hur det påverkar deras investeringar samt förtroende för bolag. Av de tillfrågade har 54 % svarat att de 
upplever att insiderhandel påverkar deras investeringsbeslut när det kommer till aktier. Undersökningen 
visar insiderhandel är något som många anser viktigt då många väljer att följa det i minst ett bolag.  

2 

Figur 3 - Enkätfråga 2 Källa: Egen bearbetad bild 

På frågan om investeraren upplever att dennes förtroende för ett företag skulle påverkas om det bevisades 
att överavkastning sker i samband med insiderhandel svarar 63 % att det skulle påverkas. Följdfrågan till 
denna fråga handlade om på vilket sätt, positivt eller negativt, deras förtroende för företaget skulle 
påverkas. Där svarar 53,6 % att det snarare skulle se överavkastning vid insiderhandel som något positivt 
snarare än negativt. Fråga fem gick ut på att få ytterligare information kring insiderhandelns potentiella 
påverkan på investerarna. 

Figur 4 – Enkätfråga 5 Källa: Egen bearbetad bild 

 

4.1.2 Bortfallsanalys 

Forskarna har genomfört en analys av de felaktigheter och bortfall som uppkommit i samband med 
enkätundersökningen. Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen och som kan uppstå då 

Följer du insiderhandeln i något 
bolag? 

 

Hur skulle ditt förtroende för aktiemarknaden 
och lagstiftningen för insiderhandel påverkas 
om det visar sig att insiderhandel genererat 
överavkastning historiskt sett? 
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individer väljs ut (Bryman & Bell, 2013. s. 190). För den här undersökningen utgörs felaktigheterna, anser 
forskarna, av att respondenterna missuppfattat de frågor som ställts i enkäten alternativt valt att inte svara. 
Att respondenterna inte valt att svara på en fråga kan tolkas som att respondenten anser att deras svar inte 
är något som de önskar att dela med sig av och rubriceras som partiellt bortfall (Körner & Wahlgren 2015, 
sid 14). Fråga fyra var en följdfråga och skulle enbart besvaras av de respondenter som svarat “ja” (63st) 
på fråga tre. Fråga fyra skulle därmed endast ha besvarats av 63 respondenter men det var 69 stycken som 
besvarade frågan. Detta har forskarna tolkat som ett resultat av en otydligt formulerad fråga som lett till 
att vissa respondenter inte uppmärksammat att fråga fyra enbart skulle besvaras om man svarat “ja” på 
fråga tre. Fråga fem har enbart besvarats av 99 av de 100 respondenterna. Anledningen till detta har 
forskarna spekulerat i att det kan bero på att respondenten missat/glömt att svara på frågan eller gjort ett 
aktivt val att inte svara på den. 

4.2 Eventstudie 

I graferna nedan presenteras resultatet för eventstudien. Det finns två grafer för var och en av bankerna. 
Den ena grafen visar den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen (CAAR) för 
köptransaktioner och den andra visar CAAR för säljtransaktioner. Graferna visar CAAR för samtliga köp 
respektive sälj transaktioner under hela eventfönstret. Graferna börjar fem dagar (t-5) innan händelsen 
(t0) till fem dagar efter händelsen (t+5). Graferna bygger på tabeller som återfinns som bilaga (se bilaga 
4).  
 

 

Figur 5 - CAAR Köp Swedbank Källa: Egen bearbetad bild  Figur 6 - CAAR Sälj Swedbank Källa: Egen bearbetad bild 
CAAR för Swedbanks köptransaktioner visar en tydlig uppgång dagen innan händelsen som sträcker sig 
till dag två efter händelsen (t-1 t.o.m. t+2). Mellan dagarna innan händelsen (t-2 och t-3) sjunker den för 
att sedan fortsätta att öka. Vid eventfönstrets sista dag (t-5) observeras en CAAR på 0,57 %. I eventfönstret 
för Swedbank uppenbaras en dag med statistiskt signifikant avkastning och det är t-4, det vill säga fyra 
dagar innan händelsen. 
 
CAAR för Swedbanks säljtransaktioner visar en tydlig uppgång under dagarna (t-4 t.o.m. t+2) i samband 
med insidertransaktionens offentliggörande. Efter denna uppgång så backar CAAR efterföljande dagar 
(t+2 och t+3) för att sedan öka igen (t+4). Vid eventfönstrets sista dag så observeras en CAAR på 1,32 %. 
I eventfönstret för Swedbank uppenbaras flera dagar med statiskt signifikant avkastning och detta sker i 
spannet från dagen innan händelsen till eventfönstrets sista dag (t-1 till t+5).  
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Figur 7 - CAAR Köp Nordea Källa: Egen bearbetad bild Figur 8 - CAAR Sälj Nordea Källa: Egen bearbetad bild 

CAAR för Nordeas köptransaktioner visar en tydlig uppgång för fyra av dagarna i början av eventfönstret 
(t-5 t.o.m. t-2). Mellan dagarna innan händelsen (t-2 och t-0) sjunker den för att sedan fortsätta att sjunka 
fram till fyra dagar efter händelsen (t-0 till t+4). Vid eventfönstrets sista dag (t+5) observeras en CAAR 
på -0,229 %. I eventfönstret för Nordea uppenbaras flera dagar med statistiskt signifikant avkastning och 
det är för dagarna fram till och med händelsedagen (t-5 till t-0).  
 

CAAR för Nordeas säljtransaktioner visar en tydlig uppgång från dag tre innan händelsen (t-4 t.o.m. t+1) 
i samband med insidertransaktionens offentliggörande. Efter denna uppgång så backar CAAR 
efterföljande dagar (t+1 och t+3) för att sedan öka igen (t+4). Vid eventfönstrets sista dag så observeras 
en CAAR på 0,615 %. I eventfönstret för Nordea uppenbaras två dagar med statiskt signifikant avkastning 
och detta sker i slutet av eventfönstret (t+4 och t+5). 
 

 
Figur 9 - CAAR Köp Handelsbanken Källa: Egen bearbetad bild Figur 10 - CAAR Sälj Handelsbanken Källa: Egen bearbetad bild  
CAAR för Handelsbankens köptransaktioner visar en markant uppgång ett par dagar innan händelsen till 
en dag efter händelsen (t-3 t.o.m. t+1). Dagarna efter uppgången så sjunker den för att avsluta med en 
abnormal avkastning på 1,11 %. För köptransaktionerna finns det signifikanta resultat för alla dagar efter 
händelsen. Gällande Handelsbanken säljtransaktioner så är CAAR mer volatil, evenfönstret inleds av den 
nedgång för att dagen innan händelsen stiga (t-4 till t-0). Efter händelsedagen så faller CAAR till den 
tredje dagen (t-0 till t-3) efter händelsen för att sedan avsluta med en kraftig uppgång under de två sista 
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dagarna (t+3 till t+5).  Det finns en dag som uppvisar signifikant avkastning och det är tredje dagen innan 
händelsen (t-3). 

Figur 11 - CAAR Köp SEB Källa: Egen bearbetad bild Figur 12 - CAAR Sälj SEB Källa: Egen bearbetad bild 

CAAR för SEBs köptransaktioner visar en tydlig uppgång dagen innan händelsen som sträcker sig till dag 
ett efter händelsen (t-5 t.o.m. t+1).Efter den första dagen efter händelsen så sjunker CAAR under 
resterande dagar ( t+1 till t+5). Vid eventfönstrets sista dag (t-5) observeras en CAAR på 0,52 %. I 
eventfönstret för SEB uppenbaras flera dagar med statistiskt signifikant avkastning och det är från 
händelsen till fyra dagar efter händelsen (t-0 till t+4). 
 
CAAR för SEBs säljtransaktioner visar en tydlig uppgång under dagarna (t-5 t.o.m. t+5) i samband med 
insidertransaktionens offentliggörande. Vid eventfönstrets sista dag så observeras en CAAR på 1,66 %. I 
eventfönstret för SEB uppvisar alla dagar signifikant avkastning. 
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5. Analys och Slutsats 

I detta kapitel finner läsarna analyser av studiens empiriska resultat samt slutsatser som besvarar 
studiens syfte och frågeställning. 
 
Syftet med att genomföra enkätstudien var att få en inblick i hur personer som köper och säljer aktier ser 
på ett potentiellt samband mellan insiderhandel och överavkastning. Bara för att överavkastning och 
insiderhandel är problematiskt ur en teoretisk synpunkt medför detta inte att det uppfattas som 
problematiskt av de personer som det berör. Snarare kan investerare se detta samband, om det nu existerar, 
som en potentiell strategi för framtida investeringar. Som undersökningen visar är det många som tar 
hänsyn till insiderhandel vid sina investeringar. Enkätundersökningen ger dock inte svaret på hur 
insiderhandel påverkar respondenterna vid deras investeringsbeslut. Respondenterna skulle kunna 
använda sig av insiderhandel som en strategi och investera på samma sätt som insidern gör det vill säga 
köpa på offentliggjord köptransaktion och vice versa. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade säger att 
deras förtroende för ett företag skulle påverkas om det visade sig att det råder överavkastning i samband 
med insiderhandel i företag. Häften av dessa säger att detta skulle påverka deras förtroende för företaget 
på ett positivt sätt. Med dessa svar finns det skäl till att argumentera för att överavkastning i samband med 
insiderhandel inte alls ses som problematiskt av aktieägarna, snarare tvärtom. Detta är intressant då detta 
potentiella samband trots allt kan ses som att marknaden inte beter sig på ett effektivt sätt och kan leda till 
abnormala avkastningar. En intressant del från enkätundersökningen är frågan om hur förtroendet för 
aktiemarknaden och lagstiftningen för insiderhandel skulle påverkas om det visar sig att insiderhandel 
historiskt sett genererat överavkastning.  Ungefär hälften av respondenterna säger att deras förtroende 
skulle påverkas på ett positivt sätt. Återigen så finns det anledning till att argumentera för att marknaden 
inte ser ett eventuellt sambandet mellan insiderhandel och överavkastning som något problematiskt. På 
det sättet som enkäten genomfördes av forskarna så har svaren från respondenterna blivit relativt svåra att 
analysera på ett mer djupgående sätt. Forskarna anser att de har fått en indikation på hur investerare 
förhåller sig till insiderhandel snarare än att de faktiskt fått reda på hur aktieägare agerar beroende på 
aktiehandel hos insiderpersoner.  
 
Syftet med att genomföra eventstudien var att undersöka de kortsiktiga reaktionerna på aktiekursen i 
samband med insidertransaktioners offentliggöranden. Beräkningarna som gjorts har baserats på de 25 
största köp-/ respektive säljtransaktioner som gjorts i bankerna under perioden 8/4-2010 och 8/4-2016. 
Forskarna har funnit att det sporadiskt uppkommit abnormal avkastning i samband med 
insidertransaktioner. Även om det fanns genomsnittlig abnormal avkastning i samband med de flesta 
transaktionerna så har den inte kunnat klassas som statistiskt signifikant. Den abnormala avkastningen har 
varit relativt låg, även om den varit statistisk signifikant eller inte, vilket leder till att den ekonomiska 
avkastningen också varit låg för de transaktioner som ingått i studien. Eftersom att det finns abnormal 
avkastning så borde insidertransaktioner kunna generera abnormal avkastning vilket leder till att privata 
investerare borde kunna ta del av denna avkastning. För att en starkt effektiv marknad ska råda krävs som 
ovan nämnt att all historisk, offentlig och privat information reflekteras direkt i priset på tillgång. Om 
denna starka effektivitet råder så ska ingen kunna generera abnormal avkastning. Resultatet av 
eventstudien visar att det finns abnormal avkastning i samband med insiderhandel. Detta anser forskarna 
kan härledas till främst två orsaker; asymmetrisk information och/eller flockbeteende. Då en person med 
insiderstatus väljer att köpa eller sälja aktier i sitt företag, kan tolkas som medvetna eller omedvetna 
signaler till övriga marknaden. Signaleringshypotesen kan förklara att insiderpersoner skickar medvetna 
eller omedvetna signaler till övriga marknaden om de anser att tillgången är över/undervärderad. Detta 
kan leda till att efterfrågan på aktien förändras som i sin tur styr aktiekursens utveckling. Med andra ord 
kan den abnormala kursutvecklingen förklaras av ett flockbeteende hos marknaden som ökar efterfrågan 
på aktien och förändrar dess pris. En annan potentiell förklaring bakom den abnormala kursutvecklingen 
anser forskarna kan ha med ojämnt fördelad information att göra. En insiderperson har i teorin tillgång till 
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information som ej är tillgänglig för övriga marknaden. Denna information kan vara av större eller mindre 
betydelse för aktiekursens utveckling om den skulle bli offentlig. Om en insiderperson handlar på denna 
för att generera abnormal avkastning, råder asymmetrisk information. En insider som handlar enligt ovan 
bryter då mot den lagstiftning som reglerar insiderhandel. Scenariot som beskrivs här faller under 
problematiken som agentteorin bland annat handlar om. Eftersom enkäten inte medfört ett entydigt svar 
gällande inställningen till den abnormala avkastningen är det svårt att spekulera i hur detta skulle kunna 
påverka aktieägarnas förtroende för bankerna. En slutsats av detta är att det råder en viss problematik 
mellan företaget och dess aktieägare kopplat till agentteorin. Nästan hälften (46,4%) av respondenterna 
anser att deras förtroende för företaget hade påverkats negativt om abnormal avkastning finns i samband 
med insiderhandel. Forskarna ser en tydlig koppling till agentteorin, gällande att ledning och 
insiderpersoner har tillgång till information som övriga aktieägare inte har. Det kan vara så att aktieägarna 
ser den abnormala avkastning som insiderpersoner kan genera som en form av agentkostnad. Det vill säga 
den kostnad som uppstår om informationen är ojämnt fördelad. En insider som handlar med icke offentlig 
kursdrivande information bryter mot den lagstiftning som reglerar insiderhandel. Om någon av ovan 
situationer råder påstår forskarna att den svenska aktiemarknaden inte kan anses vara starkt effektiv, då 
ingen ska kunna generera abnormal avkastning på någon typ information.  
 
Sammanfattningsvis kan forskarna konstatera att det råder delade uppfattningar hos marknaden om 
insiderhandel anses vara positivt eller negativt. Forskningen som har genomförts styrker argumentenen 
som påstår att investeringar efter insiderhandel kan vara en gynnsam investeringsstrategi, åtminstone 
historiskt sätt. 
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6. Avslutande diskussion 
I detta kapitel finner läsarna forskarnas slutgiltiga kommentarer kring resultat, analys och slutsats.  
 
Utifrån studiens resultat och slutsatser framgår det att syftet och två av tre frågor i frågeställningen har 
besvarats av forskarna. När det gäller frågan om bakomliggande faktorer så kan flera av de använda 
teorierna ge en inblick i vad som skulle kunna medföra abnormala reaktioner. Denna fråga har forskarna 
försökt besvara genom ett resonemang kring teorier som kan ge en möjlig förklaring till att det uppstår 
abnormala reaktioner. Liksom andra tidigare forskare har de kunnat finna en abnormal avkastning i 
samband med insiderhandel, men inte alltid kunnat bevisa den statistiskt. Den abnormala avkastningen 
som har identifierats i studien följer också resultaten från tidigare forskning. Den har i de flesta fall varit 
låg vilket medför att den monetära avkastningen skulle varit liten eller försumbar. Som ovan nämnt ligger 
resultaten för studien i linje med tidigare forskning vilket inte var väntat då forskarna undersökt företag 
som befinner sig i en förtroendeställning i samhället. Detta anser forskarna borde medföra tydligare 
reaktioner på aktiekursen.  
 
För att studiens resultat ska gå att applicera som investeringsstrategi på aktiemarknaden bör det göras mer 
omfattande studier för att kunna säkerställa att det uppstår abnormal avkastning. Som nämnts tidigare i 
uppsatsen så finns det personer/företag som använder insiderhandel som en indikator för när de ska 
köpa/sälja tillgångar. En studie som kan säkerställa abnormal avkastning skulle behöva använda andra 
metoder än marknadsmodellen. Detta för att ges möjlighet att isolera varje händelse och slippa de 
störningar som annars kan finnas och påverka beräkningarna.  
 
Majoriteten av respondenterna (53%) har sagt att deras förtroende för lagstiftningen skulle påverkas 
positivt om det visar sig att sambandet mellan abnormala reaktioner och insiderhandel finns. De 
personer som är tillfrågade för enkätstudien är, enligt forskarna, på något sätt delaktiga på den svenska 
aktiemarknaden och kan se sambandet som en potentiell fördelaktig investeringsstrategi. Detta anser 
forskarna kan medföra att respondenterna därför anser sig få ett ökat förtroende för insiderlagstiftningen. 
De vill därför inte motverka detta samband genom att ändra lagstiftningen utan snarare behålla 
befintliga lagar för att på det sättet ha tillgång till en strategi för deras investeringar. Den här studien är 
inte avsedd att studera insiderhandel och dess konsekvenser utifrån ett juridiskt perspektiv men kan 
samtidigt konstatera att det kan finnas skäl att kritisera lagstiftningen eftersom det i den här studien, 
samt tidigare studier, visat sig finnas abnormala reaktioner i samband med insidertransaktioner. Som 
nämnts tidigare i uppsatsen är inte all insiderhandel olaglig. Bara när det uppstår marknadsmanipulation 
i samband med insidertransaktioner anses de vara olagliga. I denna studie har endast lagliga 
transaktioner behandlats. Eftersom att de undersökta transaktionerna är juridiskt korrekta kan forskarna 
snarare se ett moraliskt dilemma med eventuell informationsasymmetri. 
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7. Förslag till vidare forskning 
I detta kapitel finner läsarna forskarnas förslag till vidare forskning och hur denna studie kan utvecklas. 
 
För att utveckla vad den här uppsatsen syftat till att göra så föreslår forskarna att göra följande:  
 
1) Bredda studien genom att addera fler och längre eventfönster till eventstudien. Detta medför att 
sannolikheten för att faktiskt hitta exempel på överavkastning som beror på insiderhandel ökar.  
 
2) Gör fler studier på valda företag eller branscher. Detta skulle bidra till att undersöka om det finns vissa 
branscher eller företag som är mer eller mindre känsliga för insiderhandel.  
 
3) Utveckla eventstudien som modell för att kunna stärka möjligheterna att “isolera” reaktioner. Som 
modellen är uppbyggd går det inte att dra slutsatsen att en reaktion beror på en viss händelse. Det går bara 
att spekulera och argumentera för att det är en viss händelse som skapar reaktionen.  
 
4) Närmare undersöka bakomliggande faktorer till abnormala reaktioner på aktiekurser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Praktisk Referensram 

Insiderlagstiftning 

Det är Finansinspektionen (FI) som ser till att marknaden följer marknadsmissbrukslagen. Lagen säger att 
värdepappersföretag, banker, börser och marknadsplatser är skyldiga att meddela FI om de 
uppmärksammat transaktioner som kan kopplas ihop med insiderhandel eller otillbörlig 
marknadspåverkan. Ärendet lämnas sedan över till ekobrottsmyndigheten (EBM) som startar en 
utredning. FI kan på eget initiativ eller via tips starta undersökningar gällande transaktioner som sker på 
värdepappersmarknaden. De brott som definieras som marknadsmissbruk är: 

• Insiderbrott 
• Obehörigt röjande av insiderinformation 
• Otillbörlig marknadspåverkan 
• Utebliven rapportering av misstänkt marknadsmissbruk. 

Under pågående undersökning i ett brottsmål gäller strikt sekretess för att inte försvåra eller hindra 
utredningen. Lagen om sekretess vid brottsmål regleras i Offentlighets- och sekretesslagens 18:e kapitel 
(Finansinspektionen, u.d). 

Ändrad lagstiftning 

Lagen om anmälningsskyldighet och insiderförordningen ändrades den första juli 2005 för att bättre passa 
EU-direktiv gällande marknadsmissbruk. Den stora skillnaden som denna ändring medförde var vilka 
instrument (t.ex. derivat och skuldebrev) som behöver anmälas och när. Sedan ändringen måste alla 
innehav eller ändringar anmälas till FI. Man tog även bort förbudet mot korttidshandel och detta ersattes 
av ett handelsförbud 30 dagar innan informations offentliggörandet. Ändringen medförde också krav på 
en mer detaljerad anmälan, som bland annat ska innehålla pris för transaktionen (Finansinspektionen, 
2005). 

Vilka ska anmäla? 

Man kategoriseras som insynsperson baserat på sin ställning i företaget. Har man tillgång till trovärdig 
icke-offentlig information så har man insiderstatus. De personer som har insiderstatus är: 

• Ledamot eller suppleant i företagets eller moderbolagets styrelse. 
• VD eller vice VD i företaget eller moderbolag. 
• Revisor eller revisorssuppleant i företaget eller moderbolaget. 
• Bolagsman i ett handelsbolag som agerar moderbolag, gäller inte för kommanditdelägare. 
• Personer med övrig ledande befattning eller kvalificerat uppdrag. 
• Befattningshavare eller uppdragstagare enligt punkterna ovan, i ett dotterbolag som kan få 

tillgång till kurspåverkande information.  
• Stora aktieägare, som tillsammans med en eller flera andra personer/företag innehar minst tio 

procent av kapitalet och rösterna. 

FI kan på begäran av företag eller moderbolag pröva om en person i företaget har insiderstatus.  

De personer som har insiderstatus är också skyldiga att anmäla närståendes innehav och ändringar. Som 
närstående klassas: 

• Sambo eller make 
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• Omyndiga barn som vårdas av personen med insiderstatus. 
• Andra personer som man delar hushåll med under minst ett år. 
• Juridiska personer där personen med insiderstatus har stort inflytande eller där personen äger 

andelar i verksamheten (Finansinspektionen, u.d). 

Anmälningsskyldighet  
• Företagen ska anmäla personer som får insiderstatus eller förändringar i status, detta ska anmälas 

inom 14 dagar. Företag ska även anmäla om en insiderstatus har upphört. 
• Personerna själva ska anmäla innehav av aktier eller andra instrument(t.ex derivat och 

skuldebrev) gällande företaget. Detta ska anmälas senast fem dagar efter transaktion. 
• Personerna ska själva anmäla förändringar i innehav senast fem dagar efter transaktion.  
• Närstående personers innehav och förändringar ska rapporteras enligt ovan standard 

(Finansinspektionen, u.d). 

 
  



   30 

Bilaga 2 – Enkät 

 
Enkät - Marknadens syn på insiderhandel 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter på Södertörns Högskola som för tillfället skriver C-uppsats i ämnet finansiering. 
Uppsatsen handlar om insiderhandel på aktiemarknaden och vi är intresserade av hur er inställning är till 
just det ämnet. Enkäten är på fem frågor och det skulle vara till stor hjälp om just du ville hjälpa till.  
 
Tack på förhand 
 
Oskar & Simon 
 
1) Upplever du att insiderhandel är något som påverkar dina investeringsbeslut när det kommer till 
aktier? 
 

A. Ja 
B. Nej 

 
2) Följer du insiderhandeln i något bolag? 
 

A. Ja 
B. Nej 

 
3) Skulle ditt förtroende för ett företag påverkas om det visar sig att insiderhandel i just detta bolag 
genererat överavkastning? 
 

A. Ja 
B. Nej 

 
4) Om Ja ovan: hur påverkas ditt förtroende för bolaget? 
 

A. Positivt 
B. Negativt 

 
 
5) Hur skulle ditt förtroende för aktiemarknaden och lagstiftningen för insiderhandel påverkas om det 
visar sig att insiderhandel genererat överavkastning historiskt sett? 
 

A. Positivt 
B. Negativt 
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Bilaga 3 – sammanställning enkätundersökning 

 
 

 

Svarande JA NEJ POSTIVT NEGATIVT 

Fråga 1 100 54 46 - - 
  

54% 46% 
  

Fråga 2 100 76 24 - - 
  

76% 24% 
  

Fråga 3 100 63 37 - - 
  

63% 37% 
  

Fråga 4 69 - - 37 32 
    

53,6% 46,4% 

Fråga 5 99 - - 52 47 
    

52,5% 47,5% 
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Bilaga 4 – Resultat eventstudie 

Swedbank Köp CAAR SD T-test Signifikant 

 

Swedbank Sälj CAAR SD T-test Signifikant 

t-5 −0,22% 0,013 −0,859 NEJ t-5 −0,15% 0,010 −0,718 NEJ 

t-4 −0,60% 0,016 −1,888 JA t-4 −0,15% 0,010 −0,756 NEJ 

t-3 0,40% 0,016 1,251 NEJ t-3 0,00% 0,012 0,000 NEJ 

t-2 −0,88% 0,026 −1,667 NEJ t-2 0,11% 0,014 0,396 NEJ 

t-1 −0,93% 0,029 −1,619 NEJ t-1 0,57% 0,011 2,546 JA 

t+0 −0,51% 0,027 −0,957 NEJ t-0 0,79% 0,015 2,719 JA 

t+1 −0,37% 0,026 −0,723 NEJ t+1 0,88% 0,015 2,906 JA 

t+2 0,13% 0,022 0,294 NEJ t+2 1,14% 0,014 4,143 JA 

t+3 −0,02% 0,023 −0,044 NEJ t+3 0,86% 0,021 2,058 JA 

t+4 0,16% 0,019 0,420 NEJ t+4 1,04% 0,019 2,686 JA 

t+5 0,57% 0,018 1,548 NEJ t+5 1,32% 0,017 3,839 JA 
 

NORDEA 
KÖP CAAR SD T-test Signifikant 

 

NORDEA 
SÄLJ CAAR SD T-test Signifikant 

t-5 0,186% 0,005 1,767 JA t-5 0,027% 0,009 0,144 NEJ 

t-4 0,414% 0,009 2,336 JA t-4 −0,010% 0,012 −0,043 NEJ 

t-3 0,715% 0,008 4,359 JA t-3 −0,216% 0,013 −0,863 NEJ 

t-2 0,787% 0,010 3,933 JA t-2 0,106% 0,018 0,296 NEJ 

t-1 0,681% 0,013 2,628 JA t-1 0,190% 0,019 0,499 NEJ 

t-0 0,534% 0,013 2,015 JA t-0 0,306% 0,019 0,806 NEJ 

t+1 0,262% 0,013 1,035 NEJ t+1 0,380% 0,016 1,220 NEJ 

t+2 0,104% 0,017 0,315 NEJ t+2 0,337% 0,017 1,004 NEJ 

t+3 −0,133% 0,018 −0,380 NEJ t+3 0,349% 0,018 0,964 NEJ 

t+4 −0,234% 0,023 −0,520 NEJ t+4 0,693% 0,017 2,004 JA 

t+5 −0,229% 0,025 −0,465 NEJ t+5 0,615% 0,017 1,793 JA 
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HSB KÖP CAAR SD T-test Signifikant 

 

HSB SÄLJ CAAR SD T-test Signifikant 

t-5 0,05% 0,007 0,344 NEJ t-5 −0,12% 0,007 −0,912 NEJ 

t-4 0,15% 0,010 0,742 NEJ t-4 −0,02% 0,009 −0,091 NEJ 

t-3 −0,29% 0,012 −1,236 NEJ t-3 −0,38% 0,011 −1,760 JA 

t-2 −0,05% 0,011 −0,215 NEJ t-2 −0,34% 0,016 −1,082 NEJ 

t-1 0,43% 0,016 1,303 NEJ t-1 −0,37% 0,015 −1,277 NEJ 

t-0 0,58% 0,014 2,079 JA t-0 −0,04% 0,014 −0,153 NEJ 

t+1 1,01% 0,019 2,716 JA t+1 −0,28% 0,018 −0,796 NEJ 

t+2 0,94% 0,019 2,516 JA t+2 −0,31% 0,017 −0,899 NEJ 

t+3 0,93% 0,018 2,535 JA t+3 −0,50% 0,021 −1,199 NEJ 

t+4 1,17% 0,023 2,591 JA t+4 −0,32% 0,023 −0,693 NEJ 

t+5 1,11% 0,019 2,888 JA t+5 0,05% 0,021 0,117 NEJ 
 
SEB KÖP CAAR SD T-test Signifikant 

 

SEB SÄLJ CAAR SD T-test Signifikant 

t-5 −0,15% 0,005 −1,420 NEJ t-5 0,31% 0,005 2,867 JA 

t-4 −0,06% 0,012 −0,263 NEJ t-4 0,41% 0,007 2,953 JA 

t-3 −0,09% 0,016 −0,278 NEJ t-3 0,73% 0,008 4,394 JA 

t-2 0,25% 0,011 1,125 NEJ t-2 0,76% 0,010 4,000 JA 

t-1 0,49% 0,015 1,655 NEJ t-1 0,94% 0,010 4,605 JA 

t-0 0,78% 0,013 3,038 JA t-0 0,95% 0,012 4,011 JA 

t+1 0,99% 0,016 3,105 JA t+1 1,08% 0,012 4,448 JA 

t+2 0,97% 0,017 2,805 JA t+2 1,48% 0,011 6,829 JA 

t+3 0,86% 0,017 2,452 JA t+3 1,46% 0,012 5,938 JA 

t+4 0,79% 0,017 2,284 JA t+4 1,59% 0,014 5,862 JA 

t+5 0,52% 0,018 1,466 NEJ t+5 1,66% 0,017 4,742 JA 
 


