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Sammanfattning 

Denna studie undersöker insynspersoners genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning 

vid köp av aktier 31–40 kalenderdagar innan offentliggörandet av kvartalsrapporter på 

Stockholmsbörsen. Genom att använda en standardiserad eventstudie som metod, finner vi att 

insynspersoner erhåller en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning vid köp av aktier de 

första 30 handelsdagarna. Vi finner även att handelsdag 31–60 vidareutvecklas den positiva 

kumulativa abnormala avkastningen i samma riktning vilket tyder på att post-earnings-

announcement drift förekommer på Stockholmsbörsen. Vi finner dessutom att när insynsköp 

sker inför kvartalsrapporter erhåller 47% av alla insynsköp en positiv kumulativ abnormal 

avkastning handelsdag 0–30 på 1% signifikansnivå. Resultaten ger en indikation på att 

insynshandel förekommer på den svenska aktiemarknaden och att insynsköp inför 

kvartalsrapporter är en tidig signal om att post-earnings-announcement drift kan inträffa efter 

kommande rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

2 

 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning .............................................................................................................. 1 

Inledning ......................................................................................................................... 3 

Syfte ....................................................................................................................................... 5 

Vad säger lagen om handel för insynspersoner? ............................................................ 6 

Bakomliggande teori....................................................................................................... 6 

Effektiva marknadshypotesen ................................................................................................ 6 

Empiriska resultat ........................................................................................................... 8 

Kortare eventfönster ............................................................................................................... 8 

Längre eventfönster ................................................................................................................ 8 

Insynshandel inför kvartalsrapporter och pressmeddelanden ................................................ 9 

Hypotes baserad på tidigare studier och teorier ................................................................... 10 

Empirisk metod ............................................................................................................. 13 

Datainsamling....................................................................................................................... 13 

Avgränsningar ...................................................................................................................... 13 

Eventstudie ........................................................................................................................... 14 

Marknadsmodellen ............................................................................................................... 15 

Resultat ......................................................................................................................... 19 

Samtliga insynsköp i studien ................................................................................................ 20 

Likaviktade resultat .............................................................................................................. 21 

Ett insynsköp samt två eller flera insynsköp inför samma rapport ...................................... 22 

Sammanställning .................................................................................................................. 23 

Insynsköp, en signal om Post-earnings-announcement drift? .............................................. 24 

Diskussion .................................................................................................................... 25 

Slutsats .......................................................................................................................... 28 

Förslag för framtida forskning ...................................................................................... 29 

Referenser ..................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 



      

3 

 

Inledning 

Cherrys VD, Anders Holmgren, köpte aktier i Cherry de sista dagarna i slutet av första 

kvartalet 2018 för ca 12 miljoner kronor. Bara ett par veckor senare lämnade bolaget en 

omvänd vinstvarning vilket fick aktien att rusa. Anders Holmgren kommenterade detta med 

“en bra magkänsla” (Dagens industri, 2018). Enligt marknadsmissbruksförordningen (SFS 

2016:1306) får inte insynspersoner för egna eller andra personers pengar genomföra 

transaktioner under 30 eller färre kalenderdagar innan en kvartalsrapport offentliggörs. 

Därmed är det möjligt för insynspersoner att köpa aktier så pass sent i kvartalet som Anders 

Holmgren gjorde under förutsättning att rapporten offentliggörs 30 eller fler kalenderdagar 

efter kvartalets slut. Med tanke på att insynspersoner har god insyn i bolaget kan de 

förmodligen med stor sannolikhet redan i slutet av kvartalet avgöra hur marknaden kommer 

reagera på rapporten. 

 

Individer som har en nära relation till ett företag genom exempelvis anställning eller plats i 

styrelsen kommer emellanåt besitta information gällande företagets framtida kassaflöden som 

ännu inte reflekteras i företagets aktiepris (Eckbo & Smith, 1998). Det finns en stor 

efterfrågan på insynsinformation avsedd att ligga till grund för handel (Lakonishok & Lee, 

2001). Författarna menar att uppfattningen bland investerare verkar vara att insynspersoner är 

bättre informerade om sitt företags affärer jämfört med investerarna. Följaktligen borde 

utomstående investerare kunna dra nytta av hur insynspersoner agerar på aktiemarknaden. 

Flertalet tidigare studier baserad på amerikansk data visar att insynspersoner är bättre 

informerade och därmed erhåller en positiv abnormal avkastning på sina aktier (Jaffe, 1974; 

Finnerty, 1976; Seyhun, 1986, 1988; Rozeff & Zaman, 1988; Lin & Howe, 1990; Jeng, 

Metrick & Zeckhauser, 2003; Fidrmuc, Goergen & Renneboog, 2006; Degryse, de Jong & 

Lefebvre, 2014). Baesel & Stein (1979) finner resultat i samma riktning, att insynspersoner 

på den kanadensiska aktiemarknaden, Toronto Stock Exchange erhåller en positiv abnormal 

avkastning. Pope, Morris & Peel (1990) drar samma slutsats för aktiemarknaden i 

Storbritannien. Betzer & Theissen (2009) undersökte den tyska aktiemarknaden och fann 

även där att insynspersoner erhåller en positiv abnormal avkastning. Författarna menar på att 

den positiva abnormala avkastning insynspersoner erhåller hänförs till insynshandel som sker 

i anslutning till offentliggörandet av exempelvis rapporter. När studien gjordes 2009 i 

Tyskland var det tillåtet att genomföra transaktioner 30 eller färre kalenderdagar innan 

rapporter offentliggjordes vilket det inte är idag. Eckbo & Smith (1998) motsätter sig 

https://www.zotero.org/google-docs/?kic3SK
https://www.zotero.org/google-docs/?htLtfO
https://www.zotero.org/google-docs/?htLtfO
https://www.zotero.org/google-docs/?SDXnml
https://www.zotero.org/google-docs/?EbHfUl
https://www.zotero.org/google-docs/?EbHfUl
https://www.zotero.org/google-docs/?AVwd6k
https://www.zotero.org/google-docs/?AVwd6k
https://www.zotero.org/google-docs/?AVwd6k
https://www.zotero.org/google-docs/?AVwd6k
https://www.zotero.org/google-docs/?V8KRd1
https://www.zotero.org/google-docs/?7inVgf
https://www.zotero.org/google-docs/?piZEP4
https://www.zotero.org/google-docs/?u9hWPv
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resultaten från ovan nämnda studier och förkastar hypotesen om positiv abnormal avkastning 

vid handel med insynsinformation. Författarna menar på att portföljer konstruerade utefter 

insynspersoners innehav överträffas av portföljer bestående av fonder, på samma börs. Även 

Friederich m.fl. (2002) samt Chang & Suk (1998) argumenterar mot resultaten från de 

tidigare studierna om positiv abnormal avkastning. De hävdar istället att aktiemarknaden är 

relativt effektiv och att aktiepriset justeras för nyheten. Därtill argumenterar Huddart & Ke 

(2007) samt Noe (1999) också för att det knappt finns en länk mellan positiv avkastning för 

insynspersoner och handel en kortare tid innan insynsköpet.  

 

Bhattacharya & Daouk (2002) kommer i sin studie fram till att i länder där lagar mot 

insynshandel inte fungerar är kapitalkostnaden högre enligt författarna vilket beror på att 

transaktionskostnaderna ökar. I enlighet med författarna sker detta genom att aktörer som är 

ansvariga för likviditeten på marknaden ställer ett minskat köppris och ökat säljpris för att 

skydda sig själva mot det informationsövertag insynspersoner har. Den högre 

kapitalkostnaden som drabbar företag leder enligt Blundell-Wignall & Roulet (2013) till en 

lägre investeringstakt för företag som i sin tur sänker BNP tillväxten och på sikt samhällets 

utveckling. En studie från Korczak, Korczak & Lasfer (2010) visar att meddelanden gällande 

företagsvinster är en av de starkaste faktorerna till förändringar i aktiepriset. Enligt deras 

studie återfinns det en abnormal avkastning om 5,9% för goda nyheter och -7,6% för dåliga 

nyheter. Flertalet andra studier från USA finner även liknande resultat där marknaden 

reagerar positivt på resultatrapportering om ökade vinster och negativt vid lägre vinster eller 

förluster (Chari, Jagannathan & Ofer, 1988; Easton & Zmijewski, 1989; Gennotte & 

Trueman, 1996). Samtidigt visar andra studier att även om marknaden reagerar på nyheter om 

vinster, behöver det inte finns någon länk mellan insynshandel och efterföljande 

resultatrapportering (Morris & Boubacar, 2018). Ke, Huddart & Petroni (2003) undersökte 

hur individer med insyn handlar aktier upp till två år innan avslöjandet om väsentliga nyheter 

rörande företagets ekonomiska presentation. Deras resultat visade att de säljer en märkbar del 

av sina innehav tre till nio kvartal innan pressmeddelanden men att de undviker att sälja två 

kvartal innan pressmeddelanden.   

 

Med bakgrund i att tidigare studier funnit att insynshandel sker på andra marknader men att 

det samtidigt finns motsättningar, undersöker denna studie om insynspersoner erhåller en 

positiv abnormal avkastning på Stockholmsbörsen. I en kombination av att det är svårt att 

fällas för olovlig insynshandel och att den nuvarande lagen gör det möjligt för insynspersoner 

https://www.zotero.org/google-docs/?K2v7CZ
https://www.zotero.org/google-docs/?Elv9Ts
https://www.zotero.org/google-docs/?kv15rH
https://www.zotero.org/google-docs/?kv15rH
https://www.zotero.org/google-docs/?5bDoey
https://www.zotero.org/google-docs/?kbQKmo
https://www.zotero.org/google-docs/?eYrSPi
https://www.zotero.org/google-docs/?fUT0kH
https://www.zotero.org/google-docs/?O5ws01
https://www.zotero.org/google-docs/?O5ws01
https://www.zotero.org/google-docs/?9q0jaR
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att genomföra transaktioner vid kvartalets slut, undersöker denna studie om insynspersoner 

erhåller en positiv abnormal avkastning vid köp av aktier 31–40 kalenderdagar innan en 

kvartalsrapport på Stockholmsbörsen.  

Syfte 

Med bakgrund i tidigare forskning undersöker denna studie hur den abnormala avkastningen 

hos insynspersoner varit vid köp av aktier 31–40 kalenderdagar innan en kvartalsrapport 

offentliggjorts under 2018. 
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Vad säger lagen om handel för insynspersoner?  

Insynspersoner i Sverige omfattas av marknadsmissbruksförordningen (SFS 2016:1306) som 

reglerar hur personer i ledande ställning får genomföra transaktioner i värdepapper i bolagen 

de har insyn i som underliggande tillgång. Närstående till “personer i ledande ställning” 

omfattas även av dessa regler. Personer i ledande ställning är i denna uppsats synonymt med 

insynspersoner. Enligt förordningen får insynspersoner inte genomföra transaktioner i 

bolagets aktier 30 eller färre kalenderdagar innan offentliggörandet av en kvartalsrapport. 

Insynspersoner får heller inte utnyttja insynsinformation till sin egen eller andras fördel 

genom handel eller försök till handel av det egna bolagets aktier. Efter att en insynsperson 

eller närstående genomfört en transaktion av bolagets aktier måste detta rapporteras till 

Finansinspektionen senast tre dagar efter transaktionen. Dessa transaktioner publiceras sedan 

på Finansinspektionens hemsida i insynsregistret. 

 

Insynspersoner får med andra ord genomföra transaktioner i värdepapper med bolaget som 

underliggande tillgång helt lagligt förutsatt att de inte besitter information som är 

kurspåverkande och inte ännu offentliggjord. Transaktionerna får heller inte genomföras 30 

eller färre kalenderdagar innan en kvartalsrapport offentliggörs. 

Bakomliggande teori 

Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen grundar sig i när information offentliggörs sprids denna 

information snabbt och reflekteras i aktiens pris omedelbart utan fördröjning (Malkiel, 2003). 

Författaren beskriver att den effektiva marknadshypotesen är förknippad med idén om “a 

random walk” som innebär att information reflekteras omedelbart i aktiens pris och därmed 

kommer morgondagens prisförändringar endast reflekteras av morgondagens nyheter och är 

således oberoende av dagens prisförändringar. En marknad där priser fullt ut reflekterar all 

tillgänglig information kallas för en effektiv marknad (Fama, 1970). Enligt Fama finns det tre 

olika stadier av effektiva marknader. Dessa innefattar den svaga formen vilket innebär att 

historiska priser inte påverkar aktiekurser och inte kan användas för att förutse framtida 

aktiekurser. Nästa stadie är den semistarka formen vilken innebär att nuvarande aktiekurser 

reflekteras av all offentlig information och justeras omgående till all ny offentlig information. 

Det sista stadiet, den starka formen innebär att all information på marknaden oavsett om det 

https://www.zotero.org/google-docs/?htLtfO
https://www.zotero.org/google-docs/?3Ri6Wb
https://www.zotero.org/google-docs/?3HYdV8
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är offentlig eller privat information reflekteras i aktiens pris. Fama (1970) menar att i denna 

form av marknadseffektivitet kan inte ens insynsinformation ge investerare något övertag. I 

enlighet med denna teoretiska synvinkel är det inte möjligt för investerare att varken genom 

teknisk analys eller fundamental analys välja ut undervärderade aktier och därmed uppnå 

högre avkastning i jämförelse med den avkastning som erhålls genom innehav av en 

slumpmässigt utvald portfölj med enskilda aktier, med jämförbar risk (Malkiel, 2003). Om så 

är fallet kan insynspersoner alltså inte erhålla någon positiv abnormal avkastning såvida det 

inte råder informationsasymmetri där insynspersoner har ett informationsövertag mot 

marknaden. 

 

Det föreligger en given föreställning om att det råder informationsasymmetri mellan 

insynspersoner och kapitalmarknaden eftersom att insynspersoner förväntas ha mer kunskap 

om det egna bolagets ekonomiska situation. Tidigare studiers resultat avseende 

informationsasymmetri visar att aktiepriser är mer rättvisande då informationsasymmetrin 

mellan insynspersoner och marknaden är låg (Gelb & Zarowin, 2002). Om insynspersoner 

genomför transaktioner baserade på insynsinformationen de besitter kan det enligt tidigare 

studier resultera i en positiv abnormal avkastning (Fidrmuc, Goergen & Renneboog, 2006; 

Aktas, de Bodt & Van Oppens, 2008). Huddart, Hughes & Levine (2001) menar på att när 

insynspersoner offentliggör sina transaktioner minskar informationsasymmetrin mellan 

insynspersonen och investerarna eftersom insynspersonen ifråga indirekt delar med sig av sin 

privata information till allmänheten. Eftersom insynspersoner är tvungna att delge sina affärer 

i efterhand kommer de även genomföra transaktioner när de inte innehar någon 

insynsinformation för att inte misstankar om olovlig insynshandel ska väckas (Huddart, 

Hughes & Levine, 2001). Detta gör det svårare för investerare att avgöra vilka transaktioner 

som baseras på insynsinformation. Degryse, de Jong & Lefebvre (2014) kommer fram till att 

insynspersoner är bättre informerade än övriga aktörer på marknaden även om inte detta 

informationsövertag reflekteras i varje enskild transaktion. Författarna menar att de signaler 

som en transaktion sänder ut kan vara en viktig komponent för att analysera värdet av aktier 

och att investerare därmed bör lägga mer fokus på insynshandel. Enligt Levy & Lazarovich-

Porat (1995) är signaler som dessa något som är svårt om inte omöjligt att testa i 

verkligheten. Anledningen är att det är svårt att särskilja andra parametrar eller hålla alla 

andra parametrar konstanta. Därför är de flesta exempel endast teoretiska med undantag för 

några få empiriska fenomen som aktieåterköp, förändringar i kapitalstrukturen och 

utdelningspolitik (Levy & Lazarovich-Porat, 1995). 

https://www.zotero.org/google-docs/?d8xXB5
https://www.zotero.org/google-docs/?VOghOl
https://www.zotero.org/google-docs/?js3o3u
https://www.zotero.org/google-docs/?js3o3u
https://www.zotero.org/google-docs/?tVx2Ag
https://www.zotero.org/google-docs/?3TPnKC
https://www.zotero.org/google-docs/?3TPnKC
https://www.zotero.org/google-docs/?Awqcnw
https://www.zotero.org/google-docs/?8KfGZm
https://www.zotero.org/google-docs/?8KfGZm
https://www.zotero.org/google-docs/?mLf1yI
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Empiriska resultat 

Ett flertal studier har undersökt om insynspersoner erhåller någon positiv abnormal 

avkastning vid köptransaktioner där flera studier använt MacKinlay (1997) eventstudie för att 

beräkna den abnormala avkastningen insynspersoner erhåller. Under följande tre rubriker 

presenteras tidigare studiers empiriska resultat för kortare och längre eventfönster samt 

tidigare studiers resultat för handel inför rapporter och pressmeddelanden.  

Kortare eventfönster 

Bajo & Petracci (2006) undersökte om insynspersoner erhåller en positiv kumulativ abnormal 

avkastning vid aktieköp där bakgrunden var att författarna misstänkte att 

informationsasymmetri mellan insynspersoner och marknaden kan föreligga. Författarna fann 

att insynspersoner erhåller en positiv kumulativ abnormal avkastning på 3,18% efter tio 

handelsdagar. Cziraki, De Goeij & Renneboog (2014) bekräftar resultaten när de i 

Nederländerna fann att insynspersoner redan handelsdag ett och fem erhåller en positiv 

kumulativ abnormal avkastning vid aktieköp vilket var statistiskt signifikant på 1% 

signifikansnivå. Författarna fann även att den kumulativa abnormala avkastningen 

handelsdag -40 – -1 var negativ vilket även det var statistiskt signifikant på 1% 

signifikansnivån. Del Brio, Miguel & Perote (2002) motsätter sig däremot de tidigare 

studierna efter att de inte funnit att insynspersoner erhåller någon positiv kumulativ abnormal 

avkastning alls under de första två handelsdagarna. Inte heller Lakonishok & Lee (2001) fann 

att insynspersoner erhåller någon positiv kumulativ abnormal avkastning efter att författarna 

undersökt om insynspersoner erhåller detta efter de första fem handelsdagarna på den 

amerikanska marknaden. 

Längre eventfönster 

Degryse, de Jong & Lefebvre (2014) undersökte om insynspersoner erhåller en positiv 

kumulativ abnormal avkastning under de kommande 30 handelsdagarna efter insynsköp i 

aktier. Författarna delade upp insynspersonerna i två grupper, de absolut högsta cheferna och 

styrelsen i den första gruppen och övriga insynspersoner i den andra gruppen. Författarna 

fann att båda grupperna erhöll en positiv kumulativ abnormal avkastning men resultaten 

varierade. De starkaste resultaten fann de i gruppen bland de högsta cheferna och styrelsen 

som erhöll en positiv kumulativ abnormal avkastning på 3,4%, vilket var en signifikant högre 

abnormal avkastning än vad övriga insynspersoner erhöll. De övriga insynspersonerna erhöll 

https://www.zotero.org/google-docs/?mR3ird
https://www.zotero.org/google-docs/?JkHvPp
https://www.zotero.org/google-docs/?alZZ29
https://www.zotero.org/google-docs/?Q0uG5H
https://www.zotero.org/google-docs/?EbHfUl
https://www.zotero.org/google-docs/?kPIrDx
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en positiv kumulativ abnormal avkastning på nära 1% men dessa resultat kunde endast 

bekräftas någon enstaka dag 20–30 handelsdagar efter insynsköpet på 10% signifikansnivå. 

Resultaten för de högsta cheferna och styrelsen kunde däremot bekräftas på 1% 

signifikansnivå handelsdag 20–30. Vidare undersökte Biesta, Doeswijk & Donker (2004) om 

insynspersoner erhåller en positiv kumulativ avkastning vid aktieköp under de första 20 

handelsdagarna. Författarna fann att insynspersoner erhåller en positiv kumulativ abnormal 

avkastning på 2,2% vilket även kunde säkerställas statistiskt. Bajo & Petracci (2006) 

undersökte inte bara korta perioder utan även insynspersoners kumulativa abnormala 

avkastning för aktieköp under den kommande perioden på en, tre och sex månader. 

Författarna fann att insynspersoner med ett ägande under 3% samt över 50% erhåller en 

positiv kumulativ abnormal avkastning under alla tidsperioderna vilket bekräftas på 1% 

signifikansnivå. Insynspersoner med ett ägande mellan 30–50% erhöll däremot ingen 

abnormal avkastning alls.  

 

Aussenegg, Jelic & Ranzi (2018) undersökte istället hur marknaden reagerar på 

offentliggörandet av insynspersoners köp av aktier. Författarna fann att insynsköp gjordes 

först när den kumulativa abnormala avkastningen varit negativ under flera dagar. När 

insynsköpet sedan offentliggjordes steg den kumulativa abnormala avkastningen de 

kommande 20 handelsdagarna vilket även var statistiskt säkerställt. Även Fidrmuc, Goergen 

& Renneboog (2006) studerade marknadens reaktion på offentliggörandet av aktieköp och 

fann samma resultat. Författarna fann dessutom att när flera insynspersoner köper aktier 

samma dag reagerar marknaden kraftigare på denna signal än när enbart en insynsperson 

köper aktier. 

Insynshandel inför kvartalsrapporter och pressmeddelanden  

Tidigare studier visar att insynspersoner köper aktier före pressmeddelanden gällande 

företagsekonomiska prestationer (Lee, Mikkelson & Partch, 1992; Lustgarten & Mande, 

1995; Seyhun & Bradley, 1997; Ryan & Taffler, 2004). Betzer & Theissen (2009) undersökte 

den tyska marknaden med data för åren 2002–2004 där det under den undersökta perioden 

var lagligt att genomföra transaktioner inför offentliggörandet av rapporter. Författarna 

undersökte bland annat om det förekommer någon skillnad i den abnormala avkastningen för 

insynspersoner som köper aktier 30 eller färre kalenderdagar inför offentliggörandet av 

kvartalsrapporter och alla övriga aktieköp. Författarna fann att insynspersoner som köper 

https://www.zotero.org/google-docs/?JkHvPp
https://www.zotero.org/google-docs/?vyi3oZ
https://www.zotero.org/google-docs/?vyi3oZ
https://www.zotero.org/google-docs/?9FMYV6
https://www.zotero.org/google-docs/?9FMYV6
https://www.zotero.org/google-docs/?MUFM1g
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utanför denna period erhåller en positiv kumulativ abnormal avkastning på 2,9% medan 

insynspersoner som köper aktier 30 eller färre kalenderdagar inför kvartalsrapporter erhåller 

en kumulativ positiv abnormal avkastning på 4,6%. Författarna fann även att insynspersoners 

transaktioner som genomfördes inför kvartalsrapporter fick en större påverkan på aktiekursen 

än transaktioner som genomfördes utanför dessa 30 kalenderdagar. Författarna menar att 

denna reaktion förklaras av den informationsasymmetri som finns mellan företagets 

insynspersoner och kapitalmarknaden. Dessutom fann de att insynsköp inför rapporter är mer 

lönsamma än insynsköp inför andra typer av pressmeddelanden. Denna slutsats drar även 

Dymke & Walter (2008) som fann att innehållet i pressmeddelandet har stor betydelse för den 

abnormal avkastning som insynspersoner erhåller. Dymke & Walter (2008) fann dessutom att 

den abnormala avkastningen inför aktieköpet inte är signifikant på något sätt alls vilket 

motsätter sig resultatet som Aussenegg, Jelic & Ranzi (2018) fann i sin studie om att den är 

statistiskt signifikant negativ inför insynsköp. Morris & Boubacar (2018) undersökte också 

om insynspersoner erhåller en högre abnormal avkastning vid köp av aktier 30 eller färre 

kalenderdagar inför olika typer av pressmeddelanden. Författarna använde sig av alla 

transaktioner som genomförts under åren 2006–2008 och fann att insynspersoner som köper 

aktier 30 eller färre kalenderdagar inför pressmeddelanden erhåller en signifikant högre 

abnormal avkastning än de som köper utanför denna period.  

Hypotes baserad på tidigare studier och teorier 

Flertalet tidigare studier visar att insynspersoner generellt erhåller en positiv abnormal 

avkastning (Fidrmuc, Goergen & Renneboog, 2006; Degryse, de Jong & Lefebvre, 2014). 

Den positiva abnormala avkastningen är dessutom högre vid insynsköp 30 eller färre 

kalenderdagar inför offentliggörandet av pressmeddelanden med kurspåverkande innehåll 

(Dymke & Walter, 2008; Morris & Boubacar, 2018). Insynsköp inför dessa 

pressmeddelanden med kurspåverkande innehåll skulle kunna likställas med insynsköp inför 

kvartalsrapporter där Betzer & Theissen (2009) fann att insynspersoner erhåller en högre 

abnormal avkastning än övriga insynsköp. Bajo & Petracci (2006) misstänker dessutom att 

det kan föreligga informationsasymmetri och finner att insynspersoner med ett ägande av mer 

än 50% erhåller en signifikant högre abnormal avkastning. Degryse, de Jong & Lefebvre 

(2014) fann även att de högsta cheferna och styrelsen erhåller den högsta abnormala 

avkastningen vilket stödjer tanken om att informationsasymmetri kan förekomma mellan 

insynspersoner och marknaden. Baserat på tidigare studiers nämnda resultat och vår 

https://www.zotero.org/google-docs/?7Y1qK5
https://www.zotero.org/google-docs/?7Y1qK5
https://www.zotero.org/google-docs/?k3B2mb
https://www.zotero.org/google-docs/?dxjTlE
https://www.zotero.org/google-docs/?HrAUR8
https://www.zotero.org/google-docs/?MUFM1g
https://www.zotero.org/google-docs/?8tCC8x
https://www.zotero.org/google-docs/?fX4d9x
https://www.zotero.org/google-docs/?fX4d9x


      

11 

 

övertygelse om att insynspersoner innehar ett informationsövertag mot marknaden, 

argumenterar vi för att insynspersoner 31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av en 

kvartalsrapport innehar detta informationsövertag. Anledningen till detta är för att det ofta 

sammanfaller med att vara i slutet av kvartalet eller därefter, när insynspersoner förmodligen 

känner till större delar av resultatet. Detta ligger till grund för vår hypotes.  

 

Hypotes: Insynspersoner erhåller en positiv kumulativ abnormal avkastning vid köp av aktier 

31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av kvartalsrapporter. 

 

Baserat på att vår övertygelse om att insynspersoner som köper aktier i det egna bolaget 31–

40 kalenderdagar inför offentliggörandet av en kvartalsrapport innehar ett 

informationsövertag förväntar vi oss att hypotesen kommer accepteras. Om så är fallet 

förväntar vi oss inte se någon abnormal avkastning alls innan insynsköpet sker. Anledningen 

är att Dymke & Walter (2008) som studerade insynsköp inför pressmeddelanden inte fann 

någon abnormal avkastning alls innan aktieköpet. Enligt vår övertygelse beror deras resultat 

på att insynspersonerna baserar sitt insynsköp på innehållet i pressmeddelandet snarare än på 

hur avkastningen varit dagarna innan. Det blir ännu tydligare när Aussenegg, Jelic & Ranzi 

(2018) som inte studerade specifika insynsköp inför pressmeddelanden fann en signifikant 

negativ abnormal avkastning inför insynsköpet. Enligt vår övertygelse beror deras resultat 

istället på att insynspersonerna köpte en tillfälligt undervärderad aktie. Stämmer vårt 

resonemang borde vi inte se någon kumulativ abnormal avkastning alls handelsdag -5– -1 

eftersom insynspersonerna i vårt dataset fokuserar på innehållet i kvartalsrapporterna och inte 

på hur avkastningen dagarna innan aktieköpet varit.  

 

Om vår hypotes accepteras, att insynspersoner erhåller en positiv kumulativ abnormal 

avkastning vid köp av aktier 31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av 

kvartalsrapporter, kan det samtidigt betyda att marknaden blivit positivt överraskad av 

rapporterna som offentliggörs handelsdag 23–28. Baserat på fenomenet post-earnings-

announcement drift och dess existens vilket bekräftas av flertalet studier torde aktien fortsätta 

generera en positiv kumulativ abnormal avkastning handelsdag 31 och framåt (Chordia & 

Shivakumar, 2005; Forner, Sanabria & Marhuenda, 2009). Vi upprättar därför ett 

efterföljande eventfönster som sträcker sig 31–60 handelsdagar efter insynspersonernas 

aktieköp. Som vi tidigare nämnt kommer i enlighet med effektiva marknadshypotesen 

aktiekurser att anpassas direkt till all ny tillgänglig information som offentliggörs (Fama, 

https://www.zotero.org/google-docs/?7Y1qK5
https://www.zotero.org/google-docs/?IfLmLt
https://www.zotero.org/google-docs/?IfLmLt
https://www.zotero.org/google-docs/?IfLmLt
https://www.zotero.org/google-docs/?ImBAPT
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1970). Ball och Brown (1968) visade i slutet på 1960-talet att aktier tenderar att fortsätta stiga 

upp till flera månader efter att de överträffat marknadens förväntningar på finansiella 

rapporter. Aktier som underpresterat marknadens förväntningar gällande de finansiella 

rapporterna fick motsatt effekt. Eftersom att flertalet studier visar att post-earnings-

announcement drift fortfarande förekommer förvånar det inte när Kothari (2001) i sin 

undersökning skriver ”The PEAD anomaly poses a serious challenge to the efficient markets 

hypothesis. It has survived a battery of tests and many attempts to explain it away”. Vi tror 

därmed att den positiva kumulativa abnormala avkastningen kommer fortsätta handelsdag 

31–60.  

 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?ImBAPT
https://www.zotero.org/google-docs/?ppYfFz
https://www.zotero.org/google-docs/?vCiKSZ
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Empirisk metod 

I detta avsnitt beskriver vi de metoder vi använder oss av för att undersöka insynspersoners 

abnormala avkastning i form av datainsamling, avgränsningar, bearbetning av data samt 

matematiska beräkningar för abnormal avkastning. 

Datainsamling 

Insamlingen av avkastningsdata har skett genom Thomson Reuters Eikon där totalavkastning 

för aktierna på Stockholmsbörsen under perioden 29/4–16 – 10/4–19 har laddats ner till 

Excel. OMXSGI har laddats ner till Excel från Nasdaq OMX Nordics hemsida med samma 

datum som ovan. Detta index innehåller totalavkastningen på Stockholmsbörsen och används 

som proxy för marknadsindex. Insynsköpen för 2018 har hämtats från Finansinspektionens 

insynsregister. De bolag som innefattas i studien är alla bolag som var noterade på 

Stockholmsbörsens listor Large Cap, Mid Cap samt Small Cap under 2018. De transaktioner 

från insynsregistret som återfinns i studien är alla aktieköp som genomförts 31–40 

kalenderdagar innan kvartalsrapporterna offentliggjorts. Information om när 

kvartalsrapporterna offentliggjorts har hämtats från respektive bolags hemsida. Totalt 

innehåller vår data 131 aktieköp som inträffat i 68 olika bolag. Av dessa observationer är 

20% noterade på Small Cap, 39% på Mid Cap och 41% på Large Cap.  

Avgränsningar 

Under datainsamlingen har en del avgränsningar gjorts. Vi har under datainsamlingen endast 

inkluderat insynspersoner och inte personer som är närstående till insynspersoner. 

Anledningen är att vi utifrån tidigare studiers resultat dragit slutsatsen att personer som sitter 

närmast bolaget erhåller den högsta abnormala avkastningen (Bajo & Petracci, 2006; 

Degryse, de Jong & Lefebvre, 2014). Denna studie undersöker endast köp av aktier eftersom 

vi har uppfattningen att individer generellt sett köper aktier med avsikt att erhålla en positiv 

avkastning och därmed tjäna pengar. Försäljning av aktier kan grunda sig i fler orsaker, 

exempelvis skatteskulder, skilsmässor eller husköp. Dessutom är vår tidsbegränsning en 

faktor som gjort att vi exkluderat dessa från studien. Vi definierar alla personer som 

rapporterar till insynsregistret hos Finansinspektionen som insynspersoner. I de fall 

insynspersoner gjort aktieköp som i Finansinspektionens insynsregister klassas som 

transaktioner genomförda utanför handelsplats har dessa inte inkluderats i studien. 

Anledningen är att dessa transaktioner ofta kan vara incitamentsprogram och skulle inträffat 

https://www.zotero.org/google-docs/?lu9zSK
https://www.zotero.org/google-docs/?lu9zSK
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oavsett kvartalsrapportens innehåll. Studien använder endast insynsköp som gjorts under 

2018. Bolag som inte har data 257 handelsdagar innan aktieköpet och 60 handelsdagar efter 

aktieköpet har exkluderats.  

Eventstudie  

Denna studie undersöker om insynspersoner erhåller en positiv abnormal avkastning vid köp 

av aktier 31–40 kalenderdagar innan offentliggörandet av kvartalsrapporter. För att lyckas 

med det behöver den abnormala avkastningen mätas. Vi använder oss av den välanvända 

eventstudien som MacKinlay (1997) tillämpar vilket även flertalet tidigare studier använt 

(Del Brio, Miguel & Perote, 2002; Betzer & Theissen, 2009; Degryse, de Jong & Lefebvre, 

2014). Hur beräkningar och modellen ser ut visas under rubriken “Marknadsmodellen” 

nedan. Eventfönstret för denna studie är 36 handelsdagar, fem handelsdagar innan ett 

aktieköp genomförs av en insynsperson, dag noll vilket är eventdagen då köpet sker och 30 

handelsdagar efter köpet. En observation definieras som ett köp av aktier gjort av en 

insynsperson. Om en insynsperson köper aktier under flera olika handelsdagar 31–40 

kalenderdagar inför offentliggörandet av en kvartalsrapport är det enbart det sista köpet som 

inkluderas i studien. I de fall en insynsperson köper och säljer aktier i samma fönster på 31–

40 kalenderdagar innan kvartalsrapporten offentliggörs inkluderas enbart det sista aktieköpet 

om det är ett positivt nettoköp för samtliga transaktioner. Detta innebär att ifall en 

insynsperson köper aktier i det egna bolaget 31 kalenderdagar innan rapporten offentliggörs 

är det 23 handelsdagar innan rapporten offentliggörs. Detta leder till att alla rapporter 

kommer att offentliggöras 23–28 handelsdagar efter insynspersonerna gjort ett köp i vårt 

datamaterial. Detta är anledningen till att vi väljer att mäta den kumulativa abnormala 

avkastningen handelsdag 0–30.  

 

Vi väljer dessutom att eventfönstret börjar fem handelsdagar innan handelsdag noll med 

anledningen att Dymke & Walter (2008) som studerade insynsköp inför pressmeddelanden 

inte fann någon abnormal avkastning alls vilket motsätter resultatet Aussenegg, Jelic & Ranzi 

(2018) fann. Som tidigare argumenterat förväntar vi oss ingen abnormal avkastning alls under 

denna period eftersom att insynspersonerna fokuserar på kvartalsrapportens innehåll snarare 

än hur avkastningen varit dagarna innan.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?BKUeXd
https://www.zotero.org/google-docs/?Q0uG5H
https://www.zotero.org/google-docs/?piZEP4
https://www.zotero.org/google-docs/?kPIrDx
https://www.zotero.org/google-docs/?kPIrDx
https://www.zotero.org/google-docs/?7Y1qK5
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Vi mäter den efterföljande abnormala avkastningen tiden efter eventfönstret och upprättar ett 

efterföljande fönster på 29 handelsdagar för att studera hur den kumulativa abnormala 

avkastningen vidareutvecklas. Detta gör vi med anledning att tidigare forskning funnit att 

aktier som över- eller underpresterat marknadens förväntningar gällande de finansiella 

rapporterna tenderar att fortsätta stiga eller sjunka upp till flera månader efter att de 

offentliggjorts.  

 

Vårt estimeringsfönster börjar 250 handelsdagar innan eventfönstret börjar vilket även 

Degryse, de Jong & Lefebvre (2014) gjorde, dvs. handelsdag -256– -5. 

 

     Estimeringsfönster       Eventfönster            Efterföljande fönster 

 

 

 

t-256        t-5      t0             t+30       t+60 

 

Figur 1. Figruren visar tidslinjen för eventstudien. T0 är eventdagen en insynsperson köper aktier. 

Estimeringsfönstret är t-256 till t-6. Eventfönstret är t-5 till t+30 och det efterföljande fönstret är t+31 till t+60. 

Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som grundar sig i att förhållandet mellan 

marknadens- och tillgångens avkastning är linjär (MacKinlay, 1997). Estimering av denna 

modell är följande: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Modellen består av flera komponenter där 𝑅𝑖𝑡 i modellen står för aktiens normala avkastning 

för perioden 𝑡, 𝛼𝑖 är alfavärdet för aktien, 𝛽𝑖 är aktiens betavärde, 𝑅𝑚𝑡 är marknadens 

avkastning för perioden t och 𝜀𝑖𝑡 är modellens felterm. 

 

Abnormal avkastning 

Givet estimeringen av den förväntade avkastningen kan sedan den abnormala avkastningen 

beräknas. Den abnormala avkastningen är differensen mellan aktiens faktiska avkastning och 

https://www.zotero.org/google-docs/?b8ln2S
https://www.zotero.org/google-docs/?BKUeXd
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den förväntade avkastningen. Beräkning av aktiens abnormala avkastning ser enligt 

MacKinlay (1997) ut som följer: 

 

𝐴𝑅𝑖𝜏 = 𝑅𝑖𝜏 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝜏  

 

Där 𝐴𝑅𝑖𝜏  = aktiens abnormala avkastning för perioden 𝜏 . 

𝑅𝑖𝜏  = aktiens faktiska avkastning för perioden 𝜏 . 

�̂� − �̂�𝑖𝑅𝑚𝜏
 = aktiens förväntade avkastning för perioden 𝜏 . 

 

Genomsnittlig avkastning 

Vad gäller den genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas denna genom att summera 

alla abnormala avkastningar för respektive handelsdag för att sedan dividera med samtliga 

observationer. Formeln ser ut som följer (MacKinlay, 1997): 

 

ARt
̅̅ ̅̅ ̅ =

1

𝑁
∑ ARit

N

i=1

 

 

 

Där 𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ = den genomsnittliga abnormala avkastningen för perioden 𝜏 . 

𝐴𝑅𝑖𝜏 = aktiens abnormala avkastning för perioden 𝜏 . 

𝑁 = antalet observationer.  

 

Eftersom denna studie använder sig av ett eventfönster som löper över flera dagar är det av 

vikt att beräkna den kumulativa abnormala avkastningen. För att få ett kumulativt resultat för 

den genomsnittliga abnormala avkastningen under eventfönstret summeras de abnormala 

avkastningarna under tidsperioden. Beräkningen är enligt MacKinlay (1997) följande:  

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅

𝜏2

𝜏=𝜏1

 

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) = kumulativt aktiens genomsnittliga abnormala avkastning för period 𝜏1 till 

period 𝜏2. 

𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ = den genomsnittliga abnormala avkastningen för period 𝜏 . 

https://www.zotero.org/google-docs/?xqX2kM
https://www.zotero.org/google-docs/?8d0yUX
https://www.zotero.org/google-docs/?pDLNCd
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Efter insamling och bearbetande av datan genomförs ett t-test för att fastställa om resultaten 

är statistiskt signifikanta eller ej. Detta görs genom att beräkna variansen av den 

genomsnittliga abnormala avkastningen på följande sätt (MacKinlay, 1997): 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅) =

1

𝑁2
∑

𝑁

𝑖=1

𝜎𝜀𝑖

2  

 

Där 𝑣𝑎𝑟(ARt
̅̅ ̅̅ ̅) = periodens varians för den genomsnittliga abnormala avkastningen. 

𝑁 = antalet händelser. 

𝜎𝜀𝑖

2  = Variansen för den genomsnittliga abnormala avkastningen för varje enskild aktie under 

tidsperioden.  

 

Beträffande den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen testas signifikansen 

genom att lägga ihop samtliga dagars varians under eventfönstret. Formeln för denna 

beräkning är följande (MacKinlay, 1997):  

 

𝑣𝑎𝑟(𝐶̅𝐴𝑅̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)) = ∑

𝜏2

𝜏=𝜏1

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅) 

 

Där 𝑣𝑎𝑟(𝐶̅𝐴𝑅̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)) = variansen för den kumulativt genomsnittliga abnormala 

avkastningen för tidsperioden 𝜏1 till och med 𝜏2.  

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅) = den genomsnittliga abnormala avkastningens varians för tidsperioden 𝜏 .   

 

Genom dessa beräkningar har vi nu den abnormala avkastningen för samtliga observationer 

samt genomsnittet. Vidare har beräkningarna innefattat den kumulativa avkastningen över 

tidsperioden. Fortsatt har den abnormala avkastningens varians beräknats kumulativt samt 

den genomsnittlig variansen. Med hjälp av ovan gjorda beräkningar genomför vi nu det 

statistiska testet för den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen enligt följande 

formel (MacKinlay, 1997): 

 

𝜃1 =
𝐶̅𝐴𝑅̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)

𝑣𝑎𝑟(𝐶̅𝐴𝑅̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2))
1∕2

~𝑁(0,1) 

https://www.zotero.org/google-docs/?q3JkmX
https://www.zotero.org/google-docs/?9azld6
https://www.zotero.org/google-docs/?WSJK3j
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Testet visar hur många standardavvikelser från medelvärdet det observerade värdet ligger på 

en normalfördelningskurva. Det observerade värdet är nollhypotesen. Eftersom att denna 

studie testar om den kumulativa abnormala avkastningen hos insynspersoner är positiv blir 

hypotesen ensidig.  
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Resultat 

Resultaten presenteras i tre figurer och två tabeller. Figur 2 presenterar resultatet för samtliga 

observationer som återfinns i studien. I figur 3 presenteras likaviktade resultat. Likaviktade 

resultat betyder att det endast finns ett insynsköp inför varje rapport om 31–40 kalenderdagar 

eftersom inför en del rapporter har flertalet insynspersoner köpt aktier och dessa aktiers 

abnormala avkastning får därmed en större påverkan på utfallet i figur 2. I figur 4 presenteras 

två grupper där den svarta linjen innehåller alla observationer där enbart en insynsperson köpt 

aktier 31–40 kalenderdagar innan kvartalsrapporten offentliggjorts. Den gråa linjen innehåller 

alla observationer där två eller fler insynspersoner köpt aktier inför samma kvartalsrapport. 

För att den grå linjen inte ska få samma problem som figur 2, att vissa aktiers abnormala 

avkastning får en större påverkan än andra aktiers abnormala avkastning för att fler än två 

insynspersoner köpt aktier inför samma kvartalsrapport, innehåller denna linje endast de två 

sista insynspersonernas aktieköp inför varje kvartalsrapport. Tabell 1 visar en 

sammanställning av de tre figurerna samt signifikansnivåerna i det efterföljande fönstret, 

handelsdag 31–60. Utifrån dessa tre figurer kan man urskilja hur den kumulativa abnormala 

avkastningen skiljer sig åt beroende på hur den presenteras. Det kan även urskiljas hur den 

abnormala avkastningen skiljer sig beroende på om en eller flera insynspersoner köpt aktier 

inför samma rapport. Tabell 2 visar hur stor andel av insynspersonerna som erhåller en 

abnormal avkastning. Tabellen visar även hur stor andel av dessa som erhåller en abnormal 

avkastning i både eventfönstret samt det efterföljande fönstret.  
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Samtliga insynsköp i studien 

 

Figur 2. Total kumulativ abnormal avkastning för handel i aktier. CAAR står för kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning. Figuren visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen runt köpet av 

aktier för samtliga insynspersoner 31–40 kalenderdagar innan offentliggörandet av en kvartalsrapport. 𝛥 = 

10% signifikansnivå, ☐ = 5% Signifikansnivå och O = 1% signifikansnivå. Kurvan är normaliserad så att dag -

1 är den kumulativa abnormala avkastningen noll. 

 

Figur 2 visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen baserat på samtliga 

insynspersoner i studien. Totalt återfinns 131 observationer i totalt 68 olika bolag. Den 

horisontella axeln visar antalet handelsdagar före och efter dag noll som är eventdagen då 

insynspersoner köper aktier. Den lodräta axeln visar den kumulativa abnormala avkastningen 

insynspersoner erhåller. Kurvan är normaliserad så att dag -1 är den kumulativa abnormala 

avkastningen noll för att visa vilken effekt eventdagen har. 23–28 handelsdagar motsvarar ca 

31–40 kalenderdagar vilket är när rapporterna offentliggörs. Förutsatt att det råder 

informationsasymmetri mellan insynspersoner och marknaden 31–40 kalenderdagar innan en 

kvartalsrapport offentliggörs kommer insynspersoner som köper aktier vid denna tidpunkt 

erhålla en positiv kumulativ abnormal avkastning när rapporten släpps. Det är precis dessa 

resultat vi finner. Vi finner att den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

insynspersoner erhåller 30 handelsdagar efter att de köpt aktier i det egna bolaget 31–40 

kalenderdagar inför offentliggörandet av en kvartalsrapport är 3,89%. Första handelsdagen 

den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen är signifikant på 5% signifikansnivå 
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är handelsdag 25. Handelsdag 27–60 är den abnormal avkastningen signifikant på 1% 

signifikansnivå. 

Likaviktade resultat 

 

Figur 3. Total kumulativ abnormal avkastning för handel i aktier. CAAR står för kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning. Figuren visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen runt köpet av 

aktier för insynspersoner 31–40 kalenderdagar innan offentliggörandet av en kvartalsrapport. Resultatet 

innehåller enbart en insynspersons köp av aktier 31–40 kalenderdagar per rapport. 𝛥 = 10% signifikansnivå, ☐ 

= 5% Signifikansnivå och O = 1% signifikansnivå. Kurvan är normaliserad så att dag -1 är den kumulativa 

abnormala avkastningen noll. 

 

I en del bolag har flera insynspersoner köpt aktier 31–40 kalenderdagar inför 

offentliggörandet av samma kvartalsrapport, vilket betyder att dessa aktiers abnormala 

avkastning fått en större påverkan än övriga insynspersoners transaktioner i figur 2. I figur 3 

återfinns därav enbart en insynspersons köp av aktier 31–40 kalenderdagar inför varje 

kvartalsrapport. I de fall flera insynspersoner köpt aktier inför samma rapport är det den sista 

personens köp som är inkluderad i detta resultat. Totalt återfinns 89 observationer i totalt 68 

olika bolag. Resultatet har stora likheter med resultatet för samtliga observationer som 

presenteras i figur 2. Från eventdagen fram till handelsdag 30 erhåller insynspersoner 4,69% 

genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning. Första handelsdagen den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen är signifikant på 5% signifikansnivå är handelsdag 25. 

Handelsdag 26–60 är den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen signifikant på 

1% signifikansnivå. 



      

22 

 

Ett insynsköp samt två eller flera insynsköp inför samma rapport  

 

Figur 4. Total kumulativ abnormal avkastning för handel i aktier. CAAR står för kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning. Figuren visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen runt köpet av 

aktier för insynspersoner 31–40 kalenderdagar innan offentliggörandet av en kvartalsrapport. Den svarta linjen 

visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen när det endast är en insynsperson som köpt aktier 

inför en rapport. Den grå linjen visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen när det är två 

eller flera insynspersoner som köpt aktier inför samma rapport. 𝛥= 10% signifikansnivå, ☐ = 5% 

signifikansnivå och O = 1% signifikansnivå. Kurvan är normaliserad så att dag -1 är den kumulativa 

abnormala avkastningen noll. 

 

I figur 4 presenteras den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för rapporter där 

enbart en insynsperson köpt aktier 31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av rapporten 

samt de fall där två eller fler insynspersoner köpt aktier inför samma rapport. Den svarta 

linjen innehåller 63 observationer i 55 olika bolag. Den grå linjen innehåller 52 observationer 

i 22 bolag. Den grå linjen är likaviktad med samma argument som för figur 2, att inför en del 

rapporter har flertalet insynspersoner köpt aktier inför samma rapport och dessa aktiers 

abnormala avkastning har därav fått en större påverkan på resultatet. Vi har korrigerat detta 

genom att enbart ta med två insynsköp inför varje rapport i den grå linjen vilka är de två sista 

insynsköpen som gjorts inför varje rapport.  

 

När enbart en insynsperson köper aktier 31–40 kalenderdagar inför en rapport är den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen signifikant första gången på 5% 

signifikansnivå handelsdag 25 med en abnormal avkastning på 2,57%. Handelsdag 28–60 är 

den kumulativa abnormala avkastningen signifikant på 1% signifikansnivå. När två eller fler 
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insynspersoner köper aktier är den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

signifikant på 5% signifikansnivå för första gången handelsdag ett och två. Handelsdag två 

toppar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen på 0,88%. Handelsdag 26 är 

den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen signifikant igen på 5% 

signifikansnivå för att sedan bli signifikant på 1% signifikansnivå handelsdag 27–60. 

Resultatet visar att när två eller fler insynspersoner köper aktier inför samma rapport är den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen likvärdig som när enbart en insynsperson 

köper aktier.   

 

Sammanställning 

 Samtliga transaktioner Likaviktade insynsköp Två eller fler köper Enbart en köper 

Handelsdagar 1 2 3 4 

CAAR (-5: -1) -0,07% 0,15% -0,76% 0,35% 

 (-0,1483) (0,2802) (-1,1554) (0,5236) 

     

CAAR (0:30) 3,89%*** 4,69%*** 4,70%*** 4,92%*** 

 (3,5487) (3,4162) (2,8867) (2,9174) 

     

CAAR (31:60) 2,66%*** 3,16%*** 3,69%** 2,75%** 

 (2,4651) (2,3416) (2,3002) (1,6571) 

Tabell 1. CAAR står för kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning. Kolumn 1 visar den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen för samtliga insynsköp som studien observerat. Kolumn 2 innehåller enbart 

en insynspersons köp av aktier genomförda 31–40 kalenderdagar inför varje kvartalsrapport. I de fall där flera 

insynspersoner köpt aktier har endast det sista insynsköpet tagits med i detta resultat. Kolumn 3 innehåller den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för de fall där två eller fler insynspersoner köpt aktier inför 

samma rapport. Kolumn 4 innehåller den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen i de fall där 

enbart en insynsperson köpt aktier inför en rapport. Den abnormala avkastningen presenteras procentuellt och 

den underliggande raden representerar z-värdet för de olika tidsperioderna. *, **, *** betecknar den statistiska 

signifikansen på 10, 5 och 1% signifikansnivå på ett ensidigt hypotestest. 

 

I tabell 1 finner vi finner vi ingen kumulativ abnormal avkastning alls för någon av grupperna 

handelsdag -5– -1 som är statistiskt säkerställda. Handelsdag 0–30 samt det efterföljande 

fönstret, handelsdag 31–60, finner vi att den positiva genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen kan säkerställas på 5% och 1% signifikansnivå i alla grupperna. 
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Insynsköp, en signal om Post-earnings-announcement drift? 

 

 

Insynsköp inför 

rapport förekommer 

Enbart en insynsperson 

köper aktier inför rapport 

Två eller fler insynspersoner 

köper aktier inför samma 

rapport 

 1 2 3 

 Signifikansnivå 1% 47% 41% 54% 

Signifikansnivå 5% 51% 48% 54% 

Signifikansnivå 10% 53% 49% 57% 

Rad 4 48% 50% 43% 

Rad 5 22% 21% 24% 

Tabell 2. I ovanstående tabell visar de tre första raderna andelen insynsköp där en positiv kumulativ abnormal 

avkastning från handelsdag 0–30 erhålls på de olika signifikansnivåerna 1, 5 och 10%. Kolumn 1 visar hur stor 

andel av alla kvartalsrapporter där insynsköp inför kvartalsrapporten givit insynspersonen en positiv kumulativ 

abnormal avkastning. Kolumn 2 visar hur stor andel av alla insynsköp där en positiv kumulativ abnormal 

avkastning erhålls när enbart en insynsperson köpt aktier inför kvartalsrapporten. Kolumn 3 visar hur stor 

andel av alla insynsköp där en positiv kumulativ abnormal avkastning erhålls när två eller flera insynspersoner 

köper aktier inför samma kvartalsrapport. Alla köp är gjorda 31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av 

en kvartalsrapport. Rad 4 visar hur stor andel av de som handelsdag 0–30 erhöll en positiv kumulativ abnormal 

avkastning på 1% signifikansnivå även erhåller en positiv kumulativ abnormal avkastning i det efterföljande 

fönstret, handelsdag 31–60. Rad 5 visar hur stor andel av de totala insynsköpen som gjorts där insynspersonen 

erhåller en positiv kumulativ abnormal avkastning både handelsdag 0–30 och i det efterföljande fönstret, 

handelsdag 31–60. 

 

I Tabell 2 ser finner vi att när insynsköp genomförs 31–40 kalenderdagar inför 

offentliggörandet av kvartalsrapporter, erhåller 47% av dessa en positiv kumulativ abnormal 

avkastning på 1% signifikansnivå handelsdag 0–30. Av dessa 47% erhåller 48% en positiv 

kumulativ abnormal avkastning även handelsdag 31–60 vilket motsvarar 22% av det totala 

antalet insynsköp som gjordes handelsdag noll. När två eller fler insynspersoner köper aktier 

inför samma kvartalsrapport ökar andelen insynsköp som erhåller en positiv kumulativ 

abnormal avkastning på 1% signifikansnivå till 54%. När det är två eller flera insynspersoner 

som köper aktier inför samma kvartalsrapport är det totala antalet transaktioner som erhåller 

en positiv kumulativ abnormal avkastning som är statistiskt säkerställd på 1% signifikansnivå 

i både eventfönstret, handelsdag 0–30, samt det efterföljande fönstret, handelsdag 31–60, 

totalt 24%. När det enbart är en person som köper aktier inför en kvartalsrapport är samma 

siffra 21%.  
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Diskussion 

Denna studie har undersökt om insynspersoner erhåller en abnormal avkastning vid köp av 

aktier 31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av kvartalsrapporter. Totalt innehåller 

studien 131 observationer i totalt 68 olika bolag. Av dessa observationer är 20% noterade på 

Small Cap, 39% på Mid Cap och 41% på Large Cap. 

 

Studien finner att samtliga insynspersoner i studien gemensamt erhåller en positiv 

genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning handelsdag 0–30 på 3,89% vilket är statistiskt 

säkerställt på 1% signifikansnivå. Bryter man ner resultatet till att enbart en insynsperson per 

rapport återfinns i resultatet för att alla aktiers genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastning ska vara likaviktade är resultatet fortfarande signifikant på 1 % signifikansnivå 

där den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen är 4,69%.  

 

Betzer & Theissen (2009) argumenterade för att insynspersoner köper aktier inför positivt 

kurspåverkande kvartalsrapporter i Tyskland till stor del pga. det informationsövertag 

insynspersoner har mot marknaden. Vi tror att detta förekommer även i Sverige inför 

finansiella rapporter som offentliggörs vilket våra resultat bekräftar. I enlighet med den 

effektiva marknadshypotesen finns inga arbitragemöjligheter och därmed går det inte att 

erhålla någon abnormal avkastning alls. Inte ens i den starkaste formen även om man har 

tillgång till insynsinformation. Eftersom den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen blev signifikant så sent som handelsdag 25 på 5% signifikansnivå i figur 3, 

vilket sammanfaller med när bolagens kvartalsrapporter offentliggjordes, ger det en 

indikation på att insynspersonerna redan 31–40 kalenderdagar innan kvartalsrapporterna 

offentliggjordes kände till hela eller delar av innehållet i rapporten. Således accepteras vår 

hypotes: Insynspersoner erhåller en positiv kumulativ abnormal avkastning vid köp av aktier 

31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av kvartalsrapporter.  

 

Med bakgrund i signalteorin och att resultaten är signifikanta på 5% eller 1% signifikansnivå 

i alla grupper handelsdag 26–60 kan man tänka sig att den abnormala avkastningen är 

signifikant redan handelsdag fem när insynshandeln har offentliggjorts (insynspersoner måste 

rapportera till Finansinspektionen senast tre kalenderdagar efter insynshandel varpå denna 

information sedan offentliggörs). Vi finner inte att detta sker handelsdag fem utan att det 

inträffar redan handelsdag två och tre i de fall där två eller fler insynspersoner köper aktier 

https://www.zotero.org/google-docs/?a0rMDU
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inför samma kvartalsrapport. Detta kan förklaras av att insynspersoner rapporterar in sin 

handel tidigare än tre kalenderdagar samt att marknaden reagerar snabbt på informationen när 

insynsperson nummer två köper aktier. Varför inte vi finner någon statistiskt säkerställd 

positiv kumulativ abnormal avkastning för insynsköp när enbart en insynsperson köper aktier 

inför kvartalsrapporter kan förklaras av resultatet Huddart, Hughes & Levine (2001) fann. De 

fann att insynspersoner genomför transaktioner även när de inte innehar någon 

insynsinformation och investerare därmed har svårt att avgöra vilka transaktioner som 

baseras på insynsinformation. Om flera insynspersoner köper aktier inför samma rapport 

verkar det med andra ord vara så att investerare uppfattar detta som en starkare signal om att 

rapporten kan innehålla information som överträffar marknadens förväntningar och att aktien 

tillfälligt är undervärderad. Resultaten stämmer överens med Fidrmuc, Goergen & 

Renneboog (2006) som också fann att när flera insynspersoner köper aktier samtidigt reagerar 

marknaden starkare på detta. Dock ser vi att oavsett om det är en eller om det är två eller flera 

insynspersoner som köper aktier inför en kvartalsrapport är resultaten signifikanta efter 26 

handelsdagar och handelsdagarna därefter i båda grupperna. Vi finner det mycket intressant 

att inte investerare tar dessa signaler på större allvar när 47% av alla tillfällen där det 

förekommer insynsköp inför kvartalsrapporter ger insynspersonen en positiv abnormal 

avkastning på 1% signifikansnivå och att den dessutom stiger till 54% när det är två eller fler 

insynspersoner som köper aktier inför samma kvartalsrapport. Med bakgrund i resultaten bör 

dessa signaler vara en viktigare komponent i värderingen av aktier precis som Degryse, de 

Jong & Lefebvre (2014) konstaterade att de kan vara, även om inte investerarnas 

transaktionskostnader har beaktats i vår studie.  

 

Vi argumenterade även för att vi inte skulle se någon kumulativ abnormal avkastning alls 

handelsdag -5– -1 likt Dymke & Walter (2008) som undersökte insynsköp som gjordes 30 

eller färre kalenderdagar inför pressmeddelanden. Våra resultat bekräftar att det inte 

förekommer någon kumulativ abnormal avkastning alls handelsdag -5– -1 och det stärker vår 

övertygelse om att insynspersoner köper aktier inför kvartalsrapporter pga. dess innehåll och 

inte för att aktien presterat sämre de tidigare handelsdagarna. 

 

Tidigare studier har även bekräftat att fenomenet post-earnings-announcement drift 

förekommer (Ball & Brown, 1968; Chordia & Shivakumar, 2005; Forner, Sanabria & 

Marhuenda, 2009). Våra resultat kan bekräfta förekomsten av fenomenet på 

Stockholmsbörsen. Eftersom den kumulativa abnormala avkastningen insynspersoner erhåller 

https://www.zotero.org/google-docs/?aKO1j1
https://www.zotero.org/google-docs/?vyi3oZ
https://www.zotero.org/google-docs/?vyi3oZ
https://www.zotero.org/google-docs/?91tS5Q
https://www.zotero.org/google-docs/?91tS5Q
https://www.zotero.org/google-docs/?7Y1qK5
https://www.zotero.org/google-docs/?qSnDTM
https://www.zotero.org/google-docs/?qSnDTM
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i vår studie är positiv 30 handelsdagar efter köpet av aktier vilket bekräftas på 1 % 

signifikansnivå drar vi slutsatsen att även rapporternas innehåll var oväntat positiva i 

förhållande till marknadens förväntningar. Eftersom den kumulativa abnormala avkastningen 

dessutom blev signifikant så sent som handelsdag 26 i alla grupper vilket sammanfaller med 

när rapporterna offentliggjordes borde detta resonemang stämma. Detta leder till att vi kan 

förvänta oss att den abnormala avkastningen kan vidareutvecklas i samma riktning 

handelsdag 31–60 i enlighet med fenomenet post-earnings-announcement drift. Resultaten 

visar i samtliga grafer att den positiva genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

vidareutvecklas i samma riktning och att de samtidigt är signifikanta. Vi finner när enbart en 

insynsperson köper aktier 31–40 kalenderdagar inför en kvartalsrapport är det 21% 

sannolikhet att insynspersonen kommer erhålla en positiv kumulativ abnormal avkastning 

handelsdag 0–30 samt handelsdag 31–60. När två eller flera insynspersoner köper aktier 31–

40 kalenderdagar inför samma kvartalsrapport stiger samma siffra till 24%. Detta betyder att 

när insynsköp sker inför kvartalsrapporter är det en tidig signal om att fenomenet post-

earnings-announcement drift kan inträffa efter kommande rapport. Dessa resultat stärker vår 

fortsatta övertygelse om att insynspersoner 31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av 

rapporter har ett informationsövertag mot marknaden.  
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Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om insynspersoner erhåller en positiv kumulativ abnormal 

avkastning vid köp av aktier 31–40 kalenderdagar inför offentliggörandet av 

kvartalsrapporter. Vi finner ett flertal viktiga resultat. För det första finner vi inte att någon 

kumulativ abnormal avkastning förekommer inför insynspersonernas aktieköp vilket betyder 

att insynspersonerna fokuserar mer på innehållet i kvartalsrapporten än på hur avkastningen 

varit dagarna innan aktieköpet. För det andra finner vi att samtliga insynspersoner i studien 

gemensamt erhåller en positiv kumulativ abnormal avkastning vid köp av aktier 31–40 

kalenderdagar inför offentliggörandet av kvartalsrapporter för de första 30 handelsdagarna. 

Resultaten bekräftas i det likaviktade resultatet där enbart en insynsperson per rapport 

återfinns. Båda gruppernas resultat bekräftas dessutom på 1% signifikansnivå. För det tredje 

finner vi att insynsköp inför kvartalsrapporter är en tidig signal om att post-earnings-

announcement drift kan inträffa efter kommande rapport. Eftersom bolagens rapporter 

offentliggörs handelsdag 23–28 och vi finner att den kumulativa abnormala avkastningen är 

signifikant positiv på 1% signifikansnivå handelsdag 30 har vi anledning att tro att 

kvartalsrapporterna var oväntat positiva i förhållande till marknadens förväntningar. Vi finner 

att den positiva kumulativa abnormala avkastningen vidareutvecklas positivt handelsdag 31–

60 vilket bekräftar att fenomenet post-earnings-announcement drift förekommer på 

Stockholmsbörsen. För det fjärde finner vi att när två eller flera insynspersoner köper aktier 

inför samma kvartalsrapport betyder det inte att den abnormala avkastningen kommer vara 

högre i förhållande till om enbart en insynsperson köpt aktier inför en rapport. Vi finner 

däremot att om flera insynspersoner köper aktier inför samma rapport fångar marknaden upp 

denna signal bättre de första handelsdagarna efter köpet än om enbart en insynsperson köpt 

aktier. Vi finner däremot att om två eller fler insynspersoner köper aktier inför samma rapport 

ökar sannolikheten för att avkastningen kommer vara signifikant positiv. Studiens resultat 

indikerar att insynshandel kan förekomma på den svenska aktiemarknaden och resultaten ger 

ett bidrag till vad investerare kan titta närmare på vid värdering av aktier.  
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Förslag för framtida forskning 

Vår studie innehöll 131 observationer men enbart insynshandel som skett under 2018. Det 

skulle vara av intresse att använda ett större dataunderlag för framtida forskning där 

insynsköp från 3 juli 2016 eller tidigare finns med (Finansinspektionen raderade all data som 

skett tidigare än 3 juli 2016).  

 

Det skulle vara av intresse att undersöka om köp av aktier under den tidsperiod vi undersökte 

skiljer sig mot alla andra insynsköp som sker under övriga tidsperioder. Är den abnormala 

avkastningen den samma? Om inte, vid vilken tidsperiod börjar insynspersoner inte längre 

erhålla lika signifikant abnormal avkastning?  

 

Det skulle även vara intressant att se om insynspersoner är lika duktiga på att sälja inför 

sämre kvartalsrapporter som vi fann de är duktiga på att köpa inför bra kvartalsrapporter.  
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