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Sammandrag 

 

Studien undersöker marknadens kortsiktiga reaktion i samband med att information om insiders 

köp- och säljtransaktioner offentliggörs genom att utröna ifall någon över- eller underavkastning 

sker i samband med offentliggörandet. I och med kapitalförsäkringens populariserande i Sverige 

studeras enbart den svenska marknaden mellan 2012-01-01 – 2014-12-31. Vidare studeras enbart 

företag registrerade på Nasdaq OMX Small Cap. Studien mäter över- och underavkastning för 

insiders köp- respektive säljtransaktioner med hjälp av en eventstudie där åtta olika eventfönster 

används. För att ytterligare undersöka marknadens reaktion genomförs även en regressionsanalys 

där transaktionsstorlekens påverkan på över- eller underavkastningen studeras. De genomförda 

testerna visar att offentliggörandet av köptransaktioner leder till en överavkastning om 0,92 % 

sett från första handelsdagen till och med den femte handelsdagen och en överavkastning om 

0,85 % sett från första handelsdagen till och med tjugonde handelsdagen. Ingen över- eller 

underavkastning observeras för säljtransaktioner. Vidare förklarar inte storleken på transaktionen 

den kumulativa över- eller underavkastningen. Enligt studiens resultat, som är delvis konsistenta 

med tidigare forskning samt etablerade teorier inom företagsekonomin, bedömer marknaden att 

insiders köptransaktioner är informativa och reagerar på den nya informationen. 

Kapitalförsäkringens populariserande kan dock innebära att visst signalvärde hos 

insidertransaktionerna har försvunnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Insider, signaleringshypotesen, kapitalförsäkring, överavkastning, CAR, 

CAAR 



1 

 

 

 

 

Tack 

 

Vi är skyldiga vår handledare Jonas Råsbrant ett stort tack för hans stöd och genomtänkta kritik. 

Vi vill även rikta ett tack till Måns Unosson för hans goda råd. 

 

Uppsala den 4 juni, 2015 

 

 

  Jakob Kyllenbeck     Marcus Ryrberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .................................................................................................................................................. 3 

1.1 Problematisering ........................................................................................................................ 5 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................... 6 

2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk .......................................................................................... 7 

2.1 Tidigare forskning ...................................................................................................................... 7 

2.2 Informationsasymmetri .............................................................................................................. 8 

2.3 Signaleringshypotesen ............................................................................................................... 9 

2.4 Effektiva marknadshypotesen - svag, halvstark, stark ............................................................. 10 

2.5 Motiv till insidertransaktioner .................................................................................................. 11 

2.6 Hypoteser ................................................................................................................................. 12 

3. Praktiskt ramverk ................................................................................................................................. 14 

3.1 Insiders ..................................................................................................................................... 14 

3.2 Insiderinformation och den svenska lagen ............................................................................... 15 

4. Data ........................................................................................................................................................ 16 

5. Metod ..................................................................................................................................................... 18 

5.1 Forskningsansats ...................................................................................................................... 18 

5.2 Eventstudie ............................................................................................................................... 18 

5.3 Marknadsmodellen ................................................................................................................... 20 

5.4 Faktisk avkastning och beräkning av överavkastning .............................................................. 21 

5.5 Regressionsanalys .................................................................................................................... 23 

5.6 Reliabilitet och Validitet .......................................................................................................... 24 

5.6 Övrig metodkritik..................................................................................................................... 25 

6. Resultat, analys och diskussion ............................................................................................................ 26 

6.1 Köptransaktioner ...................................................................................................................... 26 

6.3 Säljtransaktioner ...................................................................................................................... 29 

6.4 Diskussion ................................................................................................................................ 31 

7. Sammanfattning och förslag till ytterligare forskning ...................................................................... 33 

7.1 Sammanfattning ....................................................................................................................... 33 

7.2 Förslag till vidare forskning ..................................................................................................... 34 

8. Referenslista .......................................................................................................................................... 35 

9. Appendix ................................................................................................................................................ 38 

 



3 

1. Inledning 

 

Marknadens reaktion i samband med offentliggörandet av insiders1 transaktioner har blivit ett allt 

mer studerat fenomen. Detta har sin bakgrund i att dessa transaktioner indirekt kan innehålla ny 

information till marknadens aktörer (Lakonishok & Lee, 2001). 

 

Att insiders transaktioner skulle vara informativa och säga något om bolagets framtid grundar sig 

i att det föreligger informationsasymmetri mellan insidern och marknaden (Lakonishok & Lee, 

2001) (Jaffe, 1974). Relativt marknaden vet en insider mer om det specifika företaget. Insiders 

har exempelvis större insyn i försäljningssiffror, orderingång och marginaler, men har också på 

ett mer övergripande plan insyn i hur ”känslan” är på företaget (Lakonishok & Lee, 2001). 

Denna typ av information får marknaden i bästa fall veta varje kvartal medan insidern kan få den 

i realtid. Det är med detta tydliga förhållande i beaktande, där den ena parten är mer informerad 

än den andre, samt antagandet om att insiders köper och säljer aktier för att i slutändan tjäna 

pengar som teorin om att insiders transaktioner är informativa grundar sig i (Lakonishok & Lee, 

2001). Om över- eller underavkastning för insiders transaktioner sett över en längre tidsperiod 

kan observeras borde också marknaden reagera i samband med offentliggörandet av insiders 

transaktioner (Bajo & Petracci, 2006) (Fama, 1970).  

 

Tidigare forskning rörande just överavkastning genom replikerande av insiders transaktioner 

tyder på att långsiktig överavkastning är möjlig och att insiders transaktioner således är 

informativa. Rozeff och Zaman (1988), Pettit och Vankatesh (1995) samt Bajo och Petracci 

(2006) visar alla på att replikerande av insiders transaktioner som investeringsstrategi leder till 

överavkastning. Med dessa tidigare studiers resultat i beaktande kan alltså köp- och 

säljtransaktioner indirekt innehålla information om det specifika företagets framtid. 

 

När en transaktion som genomförts av en insider blir offentlig för marknaden borde därför 

marknaden ta denna nya information i beaktande (Fama, 1970). Den korta tidsperioden före och 

efter offentliggörandet av en insidertransaktion blir således intressant att studera för att se hur 

                                                
1 En insider definieras som ”en person som genom sin ställning i bolaget anses ha särskilt goda förutsättningar att 

få tillgång till förtrolig information om bolaget” (Finansinspektionen, 2015) 
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marknaden hanterar och reagerar på den nya informationen som enligt tidigare studier innehåller 

information om bolagets framtid. 

 

Tidigare studier visar även på att den signal som insidern skickar genom sin transaktion skiljer 

sig beroende på om det är en köp- respektive en säljtransaktion. Enligt Lakonisok & Lee (2001) 

och Etebari et al. (2004) skickar en köptransaktion ut starkare signaler till marknaden än vad en 

säljtransaktion gör. Detta då köptransaktioner i större utsträckning handlar om att faktiskt tjäna 

pengar. Säljtransaktioner å andra sidan kan bero på diverse privatekonomiska orsaker, även om 

syftet givetvis också kan vara att tjäna, alternativt spara, pengar (Lakonisok & Lee, 2001). 

 

Det finns emellertid argument emot att någon reaktion på marknaden kommer ske efter 

offentliggörandet av insidertransaktion. Även om det inte är olagligt att köpa och sälja aktier som 

insynsregisterad person är det enligt svensk lag olagligt att köpa och sälja aktier baserat på 

insiderinformation. Definitionen av insiderinformation är i denna kontext “information om en 

icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka 

priset på finansiella instrument” (SFS 2005:377). Ordet väsentligt gör förvisso att 

insiderinformation blir ett vagt begrepp, lagen måste dock tolkas som att det ej ska vara möjligt 

för insiders att nyttja sin position och sitt informationsövertag för att tjäna pengar (Rose & 

Söpstad, 2014). Ur en juridisk synpunkt ska insiders därför inte kunna generera någon 

överavkastning i sina transaktioner (Rose & Söpstad, 2014). Med detta i beaktande ska köp- 

respektive säljtransaktioner inte innehålla någon ny information och marknaden kommer inte att 

reagera på offentliggörandet av insiders transaktioner (Rose & Söpstad, 2014) (Fama, 1970).  

 

Utöver den juridiska aspekten finns det även en etablerad teori, teorin om den effektiva 

marknaden, som vänder sig emot påståendet om att det är möjligt att generera överavkastning 

genom att replikera insiders agerande (Fama, 1970). Teorin om den effektiva marknaden säger 

att när priset på en tillgång reflekterar all information, såväl publik som icke publik information, 

är marknaden starkt effektiv och någon överavkastning är således ej möjlig, inte ens för insiders 

(Fama, 1970).  
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Motsättningen mellan å ena sidan lagen samt den effektiva marknaden och å andra sidan 

empiriska studier som visar på att möjligheter till överavkastning finns är påtaglig. Förhållandet 

mellan den effektiva marknaden och anomalier, såsom möjligheten till överavkastning genom 

replikerande av insiders agerande, är också sådant att om den ena är korrekt kan den andra inte 

vara korrekt. I en studie gällande möjligheten till överavkastning ger till och med författaren ett 

namn till detta fenomen; “The battle of insider trading vs. market efficency” (Kerr, 1980).  

 

1.1 Problematisering 

I Sverige har insiders sedan en lång tid tillbaka varit tvungna att rapportera in sina transaktioner 

till Finansinspektionen som sedan publicerat dessa till marknaden (Finansinspektionen, 2015). 

År 2007 avskaffades dock förmögenhetskatten, vilket i sin tur ledde till att sparformen 

kapitalförsäkring populariserades (Rouzbehani, 2007). Detta är en faktor som skapar aktualitet 

för ytterligare studier om insiderhandel och marknadens reaktion. 

 

Att äga aktier via en kapitalförsäkring är betydligt mer gynnsamt ur ett skatteperspektiv jämfört 

med att direktäga aktier (Rouzbehani, 2007). Kapitalförsäkringens struktur innebär dock att det 

är försäkringsbolaget som upprättat kapitalförsäkringen som är juridisk ägare till aktien 

(Finansinspektionen, 2015). Innebörden av detta är att insiders som äger aktier i det bolaget som 

insynsregistreringen gäller för ej behöver rapportera sina transaktioner till Finansinspektionen 

om ägandet sker via en kapitalförsäkring och således blir de genomförda transaktionerna ej heller 

publika för allmänheten (Finansinspektionen, 2015). Detta har blivit debatterat i medier men 

någon ändring har inte skett varför insiders alltjämt ej behöver offentliggöra sina transaktioner 

ifall ägandet sker via en kapitalförsäkring (Finansinspektionen, 2015). Finansinspektionen 

genomförde 2011 en undersökning som visade att antalet insiders som ägde aktier via en 

kapitalförsäkring hade ökat med över 400 procent sett från 2008 till 2011, vilket ytterliga belyser 

problemet (Sprängs, 2012).  

 

Problematiken kring insidertransaktioner och kapitalförsäkringen är ett unikt problem för Sverige 

och har belysts av flera parter (Rouzbehani, 2007). I synnerhet den minskade transparensen 

mellan insiders och marknaden har lyfts fram som ett problem (Elofsson, 2014).  Problematiken 

kring detta uppmärksammades 2010 i samband med HQ-kraschen. Två högt uppsatta personer 
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med god insyn i bolagets räkenskaper sålde aktier för 11 miljoner kronor. Då aktierna ägdes via 

en kapitalförsäkring meddelades inte Finansinspektionen. HQ Banks banktillstånd blev senare 

indraget och aktiepriset sjönk. I efterhand går det att spekulera ifall de specifika transaktionerna 

inte hade ett signalvärde till utomstående investerare med betydligt mindre inblick, men som på 

grund av kapitalförsäkringen inte blev offentliga i samband med att de genomfördes. (Sprängs, 

2012) 

 

Med hänsyn till att alla transaktioner av insiders numera inte offentliggörs uppstår problematik 

kring signalvärdet av insiders transaktioner. Insiderlagen gäller förvisso fortfarande men 

transparensen mellan insiders och marknaden har minskat (Sprängs, 2012). Med detta i 

beaktande är marknadens reaktion i samband med offentliggörandet av insiders transaktioner 

intressant att studera. 

 

1.2 Syfte 

Med hänsyn till den motsättning som finns mellan teorin om den effektiva marknaden samt den 

juridiska lagstiftningen och insidertransaktioner som investeringsstrategi, motsättningen mellan 

tidigare studiers resultat, samt kapitalförsäkringens ökade popularitet är syftet med denna 

uppsats; 

 

Att studera marknadens kortsiktiga reaktion i samband med att information om insiders köp- 

respektive säljtransaktioner offentliggörs och utröna om någon över- eller underavkastning sker 

i samband med offentliggörandet samt om något samband mellan transaktionsstorlek och 

marknadsreaktion finns. 
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

 

2.1 Tidigare forskning 

Marknadens kortsiktiga reaktion i samband med offentliggörandet av insiders transaktioner är ett 

välstuderat ämne. I linje med merparten av den företagsekonomiska forskningen är majoriteten 

av studierna gjorde på den amerikanska marknaden. 

 

Seyhun (1986) finner i en studie av 8 302 transaktioner på den amerikanska marknaden att 

insiders tenderar att synkronisera köp- och säljtransaktioner med en period av under- respektive 

överavkastning. I studien observeras även överavkastning med 0,3 % sett från 

publikationsdatumet av insidertransaktionen och 20 handelsdagar framåt (Seyhun, 1986).  

 

I linje med detta finner Lakonishok och Lee (2001) i en senare studie på den amerikanska 

marknaden att marknaden initialt ignorerar information om att en insider genomfört en 

transaktion. Sett över en period om fem handelsdagar efter att informationen om transaktionen 

nått marknaden observeras en överavkastning för köptransaktioner om 0,13 % och för 

säljtransaktioner en underavkastning med -0,23 % (Lakonishok & Lee, 2001). 

Marknadsreaktionen är emellertid större för mindre företag än för större företag (Lakonishok & 

Lee, 2001).  

 

I en studie av Etebari et al. (2004) på den Nya Zeeländska-marknaden observeras överavkastning 

sett över handelsperiod om fem handelsdagar efter publicerandet av insiders transaktioner med 

1,3 % för köptransaktioner medan ingen underavkastning observeras för säljtransaktioner. 

Marknadsreaktionen vid köptransaktioner är alltså större än vid säljtransaktioner. Sett över 250 

handelsdagar från publikationsdatumet observerar Etebari et al. (2004) även att köp- respektive 

säljtransaktioner i genomsnitt överavkastar marknaden. 

 

I linje med Seyhun (1986) finner Etebari et al. (2004) att insiders tenderar att synkronisera 

transaktioner med en tidigare period av under- respektive överavkastning. Kortsiktig 

synkronisering, sett över 30 handelsdagar innan offentliggörandet sker endast för 
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köptransaktioner där aktien i genomsnitt underavkastat med 2,3 % innan köptransaktionen 

publiceras (Etebari et al., 2004).  

 

I en studie av Bajo och Petracci (2006) på den italienska marknaden observeras överavkastning 

sett över en till tre månader efter offentliggörandet av insiders transaktioner. Samma dag som 

offentliggörandet av insidertransaktionerna observeras en överavkastning om 0,69 % för 

köptransaktioner medan ingen underavkastning observeras för säljtransaktioner (Bajo & Petracci, 

2006). 

 

Aussenegg och Ranzi (2008) observerar över- respektive underavkastning för köp respektive 

säljtransaktioner. Sett över period om fem handelsdagar efter offentliggörandet observeras en 

överavkastning för köptransaktioner om 0,54 % och underavkastning för säljtransaktioner om 

0,98 %. Offentliggörandet leder alltså till en marknadsreaktion. Marknadsreaktionen är dock 

större för säljtransaktioner än för köptransaktioner vilket går emot vad Bajo och Petracci (2006) 

finner.  

 

I en studie på den danska marknaden finner Rose och Söpstad (2014) att marknaden reagerar 

direkt på den nya informationen och att överavkastning endast sker på publiceringsdatumet, 

vilket är linje med den halvstarka formen av marknadseffektivitet (Fama, 1970). Ingen över- 

eller underavkastning observeras innan offentliggörandet. Den danska och den svenska 

insiderlagen är, på grund utav EU-harmonisering, väldigt lika (Rose & Söpstad, 2014). Skillnad 

är dock att kapitalförsäkringen finns som sparform i Sverige (Elofsson, 2014). 

 

Tidigare studier ger alltså inget entydigt svar på hur marknaden reagerar i samband med 

offentliggörandet av insiders transaktioner.  

 

2.2 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri föreligger när en aktör har åtkomst till information som en annan aktör 

inte har tillgång till (Arkelof, 1970). Mellan insiders och resten av marknaden existerar det alltså 

viss informationsasymmetri då insiders har tillgång till icke officiell information. För att detta 

förhållande inte ska utnyttjas av den mer informerade parten har insiderns rättigheter och 



9 

skyldigheter reglerats i lagen. Trots lagens formulering så är informationsasymmetrin ett 

argument för att insiders agerande sänder signaler (Rose & Söpstad, 2014).  

 

En insider kan utnyttja informationsasymmetri genom att handla på information om det specifika 

bolaget som ej är känt för allmänheten. Förmågan att urskilja felprissättningar i den specifika 

aktien är det underliggande motivet till varför insiders transaktioner i det egna bolaget är 

intressant för en utomstående att studera ur ett investeringsperspektiv (Bajo & Petracci, 2006). 

Ifall en insider urskiljer en felprissättning och agerar på detta genom en transaktion, kan detta 

sända signaler till marknaden att en felprissättning existerar (Bajo & Petracci, 2006) (Lakonishok 

& Lee, 2001). Vidare behöver inte förmågan att erhålla överavkastning grunda sig på att insidern 

upptäcker en felprissättning till följd av att denne har tillgång till dold information om bolaget 

(Lakonishok & Lee, 2001). Det kan även bero på att en insider har en bättre förmåga att avgöra 

ifall det specifika bolaget är felprissatt utifrån den allmänna informationen som finns på 

marknaden. (Lakonishok & Lee, 2001) (Seyhun, 1986) 

 

Etebari et al. (2004) samt Lakonishok och Lee (2001) menar att informationsasymmetrin är mer 

påtaglig i mindre bolag då dessa inte granskas lika hårt av analytiker, fondförvaltare och media 

som de större företagen. Således blir alltså informationsglappet mellan insiders och allmänheten 

större desto mindre bolaget är, vilket bör innebära större möjligheter till överavkastning för 

insiders, och därmed bör insidertransaktioner i mindre bolag ha ett högre signalvärde. 

Marknaden blir alltså mer effektiv desto fler som granskar och följer företagen. (Etebari et al., 

2004) (Lakonishok & Lee, 2001) 

 

2.3 Signaleringshypotesen 

Ett företag kan sända ut signaler till marknaden gällande företagets värde eller intentioner. Detta 

kan ske på ett flertal sätt, exempelvis genom återköp av aktier, förvärv, sammanslagningar, med 

mera (Levy & Lazarovich-Porat, 1995). Detta skulle även kunna gälla de signaler som kommer 

från ett specifikt bolags insiders. Med hänsyns till det informationsövertag som en insider har 

gentemot marknaden så har insiders en uppfattning ifall det specifika bolaget är över- eller 

undervärderat. En insider har åtminstone en bättre förutsättning att upptäcka felvärderingar än 
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outsiders. En insidertransaktion kan således skicka signaler till marknaden ifall ett bolag är över- 

eller undervärderat, beroende på typ av transaktion (Bajo & Petracci, 2006).  

 

Styrkan på signalen från insidertransaktionen till marknaden kan variera beroende på ett antal 

parametrar. Insiders köptransaktioner skickar generellt sett ut starkare signaler till marknaden 

relativt insiders säljtransaktioner (Bajo & Petracci, 2006) (Lakonishok & Lee, 2001). Detta då 

försäljningar kan grunda sig i fler orsaker än att enbart tjäna pengar, exempelvis av 

skattemässiga skäl (Etebari et al., 2004) (Lakonishok & Lee, 2001). En annan orsak till 

försäljning, utöver att tjäna pengar, kan vara portföljdiversifiering. (Kallunki et al., 2009).   

 

Vidare kan även storleken på transaktionen påverka hur starka signaler som skickas till 

marknaden. Seyhun (1998) uppmäter skillnader i överavkastning beroende på transaktionsstorlek 

där ett högre värde i en insidertransaktion innebär större överavkastning. Det ska dock nämnas 

att vid de allra största transaktionerna minskade överavkastningen. Seyhun (1998) menar på att 

detta kan bero på att riktigt stora transaktioner innebär hårdare offentlig granskning, vilket kan 

innebära att insidern blir mer försiktig. 

 

2.4 Effektiva marknadshypotesen - svag, halvstark, stark 

Den effektiva marknadshypotesen presenterades av Fama (1970). Hypotesen säger att när en 

marknad fullt ut tar hänsyn till all tillgänglig information så kan den specifika marknaden kallas 

effektiv. Uppfyllelsen av tre villkor är tillräckliga för att marknaden ska nå effektivitet och 

priserna ska reflektera all information (Fama, 1970): 

1. Det finns inga transaktionskostnader förknippade med köp och försäljningar av 

finansiella instrument.  

2. All tillgänglig information ska vara gratis eller endast ha en försumbar kostnad för alla 

marknadsaktörer. 

3. Alla marknadsaktörer är rationella.  

 

Dessa villkor är emellertid inte nödvändiga för att marknaden ska nå effektivitet. Fama (1970) 

poängterar att den friktionslösa ekonomin som de ovanstående villkoren representerar inte 

existerar i verkligheten. Icke desto mindre så kan marknader uppnå effektivitet om 
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transaktionskostnader tar hänsyn till all tillgänglig information och om “tillräckligt många” har 

tillgång till all information. Vidare innebär inte meningsskiljaktigheter mellan investerare vad 

gäller priset på det specifika finansiella instrumentet att marknaden de facto är ineffektiv. Så 

länge det inte föreligger ett förhållande där någon eller några specifika investerare kontinuerligt 

kan göra bättre bedömningar av den tillgängliga informationen än de andra aktörerna kan 

effektivitet fortfarande råda. (Fama, 1970) 

 

Fama (1970) definierade tre olika nivåer av marknadseffektivitet: Svag, Halvstark och Stark 

form av effektivitet: 

 Svag form: Alla historiska priser är avspeglade i dagens pris och någon överavkastning är 

således ej möjlig genom att endast studera historiska priser. 

 Halvstark form: Utöver historiska priser är även all allmän information avspeglade i dagens 

priser. Någon överavkastning genom att studera historiska priser samt allmän information, såsom 

årsredovisningar och kvartalsrapporter, är således ej möjlig. 

 Stark form: Utöver historiska priser och all allmän information så är även insiderinformation 

avspeglat i dagens priser. Givet dessa förhållanden är överavkastning ej möjligt.  

 

Det föreligger en motsättning mellan överavkastning genom replikerande av insidersagerande 

och den halvstarka formen av marknadseffektivitet (Bajo & Petracci, 2006) (Fama, 1970). Om 

insiders agerande signalerar en felprissättning ska marknaden enligt den effektiva 

marknadshypotesen omedelbart korrigera priset på aktien och överavkastning sett från 

publiceringsdagen kommer således ej uppstå långsiktigt (Fama, 1970).  

 

2.5 Motiv till insidertransaktioner 

Motiven till köp- respektive säljtransaktioner varierar från insider till insider (Kallunki et al., 

2009). Kallunki et al. (2009) menar på att tre huvudsakliga skäl till insidertransaktioner existerar. 

 

 Stark tro på bolaget 

 Insiders, däribland managers, kan ha en stark tro dels på sig själva och dels på 

företagets framtid. Om marknaden inte delar insiderns åsikt om företagets framtid 
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kommer insidern tycka att aktien är undervärderad och således finns motiv för 

köptransaktion.  

 

 Skatteskäl 

 Även om de specifika skatteskälen varierar som en följd av att 

skattelagstiftningen varierar så kommer det troligen alltid finns skattemässiga skäl 

till att göra på ett speciellt sätt. I Sverige kan omplacering av aktier till en 

kapitalförsäkring eller investeringssparkonto vara ett skäl till att sälja aktierna. 

Bland de mer vanliga skälen nämner Kallunki et al. (2009) att investerare, 

däribland insiders, ofta väljer att realisera förluster i slutet på året för att få en så 

förmånlig skattesituation som möjligt. 

 

 Nyttjande av hemlig information 

 Det har i flera studier kunnat visas att insiders når överavkastning genom sina 

transaktioner. Tillgången till ej publik information är givetvis en potentiell 

förklaring till detta. Den ej publika informationen behöver emellertid inte vara så 

konkret såsom ett stundande uppköp. Vidare kan det vara lättare för en insider att 

urskilja felprissättningar på marknaden även om skillnaden mellan övertro och 

förmågan att urskilja felprissättningar visar sig först i efterhand.  

 

2.6 Hypoteser 

Syftet med denna studie är undersöka marknadens kortsiktiga reaktion i samband med 

offentliggörandet av insidertransaktioner. Tidigare studier har visat blandade resultat där bland 

annat Aussenegg och Ranzi (2008) observerar över- respektive underavkastning i samband med 

offentliggörandet av både köp- och säljtransaktioner, vilket indikerar att marknaden tolkar 

transaktionerna som att aktien är under- respektive övervärderad. Bajo och Petracci (2006) 

observerar överavkastning i samband med offentliggörandet av köptransaktioner. Dessa resultat 

ligger i linje med signaleringshypotesen. Andra tidigare studier så som Seyhun (1986) samt 

Lakonishok och Lee (2001) observerar emellertid ingen marknadsreaktion i samband med 

offentliggörandet av insidertransaktioner. Medlet för att undersöka marknadens kortsiktiga 
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reaktion vid offentliggörandet av insidertransaktioner blir därför överavkastning. Studiens första 

hypotes formuleras således på följande sätt: 

 

H0: Ingen över- eller underavkastning sker i samband med offentliggörandet av 

insidertransaktioner. 

H1: Över- eller underavkastning sker i samband med offentliggörandet av insidertransaktioner. 

Seyhun (1998) menar att storleken på den insiders transaktioner kan påverka styrkan på de 

signaler som skickat till marknaden i och med offentliggörandet av de specifika transaktionerna, 

då Seyhun (1998) uppmäter skillnader i överavkastning beroende på transaktionsstorlek. Större 

transaktioner generar, enligt Seyhun (1998), en högre grad av överavkastning. Att studera ifall 

transaktionsstorleken kan förklara en eventuell över- eller underavkastning för insiders 

transaktioner kan därmed vara av intresse. Studiens andra hypotes formuleras således på följande 

sätt: 

 

H0: Transaktionsstorleken förklarar inte en eventuell över- eller underavkastning i samband 

med offentliggörandet av insidertransaktioner. 

H1: Transaktionsstorleken förklarar en eventuell över- eller underavkastning i samband med 

offentliggörandet av insidertransaktioner. 
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3. Praktiskt ramverk 

 

3.1 Insiders 

Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden och bidra 

till ett stabilt finansiellt system, däribland stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden 

(Riksdagen, 2015). Finansinspektionen definierar en insider som “en person som genom sin 

ställning i bolaget anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information 

om bolaget (insiderinformation)” (Finansinspektionen, 2015). Personer som bedöms ha 

insynsställning är bland annat styrelseledamöter och suppleanter, verkställande och vice 

verkställande direktör, revisor eller personer med annan ledande befattning eller annat 

kvalificerat uppdrag. Personer med insynsställning är också skyldiga att till Finansinspektionen 

anmäla närståendes innehav och vidare ändringar i detta (Finansinspektionen, 2015). I de fall 

insiders inte anmäler förändringen i sitt innehav inom föreskriven tid utgår en förseningsavgift. 

Avgiften är 10 % av transaktionens värde, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor 

(Finansinspektionen, 2015). För styrelseledamöter, VD, vice VD, revisorer och 

revisorssuppleanter gäller även handelsförbud i den specifika aktien 30 dagar före 

offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport (Finansinspektionen, 2015). 

 

Företag som står under anmälningsskyldighet till Finansinspektionen är “svenska bolag vars 

aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige eller annat EES-land” samt “utländska 

bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige, i det fall bolaget har sitt säte 

utanför EES och Sverige är hemmedlemsstat”(Finansinspektionen, 2015). 

 

I Sverige finns endast två reglerade marknader för handel med aktier: NASDAQ OMX och 

Nordic Growth Market. Företag noterade på någon av dessa två listor ska anmäla personer med 

insynsställning i bolaget senast 14 dagar efter att själva insynsställningen börjar 

(Finansinspektionen, 2015). 

 

Innehav som existerar innan insidern blir registrerad som insider måste anmälas till 

Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter insynsregisteringen blivit anmäld. Transaktioner 
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gjorda av en insider i det specifika bolaget ska även det anmälas senast fem arbetsdagar efter att 

händelsen ägt rum. (Finansinspektionen, 2015) 

 

På Finansinspektionens hemsida anslås de transaktioner som gjorts av insiders. Med hänsyn till 

den möjliga fördröjningen om fem arbetsdagar vad gäller insiders rapportering kan således den 

presenterade informationen vara fem dagar gammal. Insynsregistret uppdateras vardagar efter 

stängning, vanligen 17.30. När informationen publiceras i insynregistret är den att betrakta som 

publik. (Finansinspektionen, 2015) 

 

3.2 Insiderinformation och den svenska lagen 

Lag 2005:377 om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument behandlar 

insiderhandel. Insiderinformation definieras här som “information om en icke offentliggjord eller 

inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella 

instrument”. Med hänsyn till denna definition kan man sedan läsa att “Den som får 

insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på 

värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som 

informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst två år” (SFS 2005:377). 
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4. Data 

 

Data för studien består av insidertransaktioner genomförda i bolag registrerade på Nasdaq OMX 

Small Cap under tidsperioden 2012-01-01 till och med 2014-12-31. Under denna tidsperiod har 

ett antal bolag försvunnit och tillkommit. För dessa bolag har endast de transaktioner där 

fullständig data som krävs för studiens metod funnits inkluderats. Valet av tidsperiod är 

hänförligt till att studien syftar till att dels undersöka en period efter kapitalförsäkringens 

populariserande och dels vara så aktuell som möjligt. Att endast bolag på Nasdaq OMX Small 

Cap undersöks är hänförligt till att tidigare studier visar på att signalvärdet är högst för 

transaktioner genomförda av insiders i mindre bolag (Etebari et al., 2004) (Lakonishok & Lee, 

2001). Således borde populariseringen av kapitalförsäkringen ha störst effekt på dessa bolag. 

 

I de fall där flera transaktioner har gjorts samma dag av samma person har dessa transaktioner 

slagits ihop till en. Eftersom det är effekten av offentliggörandet som ska studeras så har även 

köp gjorda samma dag men av olika insiders i samma bolag slagits ihop till en transaktion.  

 

I de fall där det har skett både köp- och säljtransaktioner i ett bolag under samma dag har nettot 

studerats för att avgöra om transaktionerna tillsammans ska betraktas som en köp- respektive 

säljtransaktion, vilket är ett tillvägagångssätt som flera studier inom ämnet använt (Aussenegg & 

Ranzi, 2008). 

 

Låga handelsvolymer utgör ett problem. Detta då företag med för låg handelsvolym tenderar att 

ha ett lägre beta än vad som hade varit fallet vid normala handelsvolymer (Strong, 1992) Ett 

snedvridet beta kommer att påverka den förväntade avkastningen i aktien och kan således ge ej 

korrekta resultat (Strong, 1992). Strong (1992) menar förvisso att enskilda tillgångars snedvridna 

data tenderar att jämna ut sig i en omfattande studie. För att undvika snedvridning har vi dock 

utelämnat bolag vars genomsnittliga dagliga handelsvolym under tidsperioden 2012-01-01 till 

och med 2014-12-31 understigit 50 000 kronor.  

 

Totalt har detta resulterat i att 574 köptransaktioner och 294 säljtransaktioner har inkluderats i 

studien.  
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Figuren visar andelen köpä-respeltive  

Tabellen visar fördelningen av köp- respektive säljtransaktioner genomförda av insiders per månad i absoluta tal. 

Tabellen visar fördelningen av köp- respektive säljtransaktioner genomförda av insiders per år i absoluta tal. 

Figuren visar fördelningen av köp- respektive säljtransaktioner genomförda av insiders per år i procent. 

 

Tabell 1 - Antal insidertransaktioner per månad 

Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Oct Nov Dec 

Köp 16 52 68 38 93 34 32 44 44 40 70 43 

Sälj 21 24 49 21 38 18 14 17 21 11 34 26 

 

 

 

I tabell 1 och tabell 2 beskrivs fördelningen av köp- respektive säljtransaktionerna. I figur 1 

illustreras fördelning grafiskt. Som framgår av tabell 2 är både köp- och säljtransaktionerna 

jämnt fördelade över åren och skillnaden i andel köp- samt säljtransaktioner är förhållandevis 

liten. 

 

Tabell 2 - Antal insidertransaktioner per år 

Typ 2012 2013 2014 

Köp 173 207 194 

Sälj 99 116 79 

 

 

 

Fördelningen av transaktioner över respektive år också den relativt lik för både köp- och 

säljtransaktioner. Mars, maj, november och december är de mest transaktionsintensiva 

månaderna för både köp- och sälj transaktioner och står för 40 respektive 41 procent av det totala 

antalet transaktioner. 

 

Figur 1 - Andelen insidertransaktioner per månad 
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5. Metod 

 

5.1 Forskningsansats 

Studien har utgått ifrån ett deduktivt perspektiv, det vill säga redan befintliga teorier tillämpas 

och undersöks empiriskt (Halvorsen 1997). Marknadens reaktion i samband med 

offentliggörandet av insiderhandel är redan ett relativt studerat fenomen. Både den 

internationella marknaden och den svenska marknaden har tidigare undersökts. Som tidigare 

nämnts har kapitalförsäkringen på senare år börjat användas i större utsträckning på den svenska 

marknaden, varför en period efter populariserandet av kapitalförsäkringen har undersökts. För att 

på ett rättvist sätt besvara forskningsfrågan, har denna studie tagit en kvantitativ ansats. En 

kvantitativ undersökning möjliggör både sortering och statistisk analys av de insamlade data 

(Halvorsen 1997). 

 

För att på ett framgångsrikt sätt uppfylla uppsatsens formulerade syfte har vi använt oss av en 

eventstudie samt en regressionsanalys. Enligt MacKinlay (1997) är en eventstudie särskilt 

lämplig då man önskar mäta hur en oförutsägbar händelse påverkar exempelvis aktiekursen. En 

insidertransaktion är att betrakta som en oförutsägbar händelse vilket underbygger vårt val av 

eventstudie. Eventstudier är också en vanlig metod inom den företagsekonomiska forskningen, i 

synnerhet i studier som undersöker vilken påverkan offentliggörandet av insidertransaktioner har 

på marknaden (MacKinlay, 1997) (Aussenegg & Ranzi, 2008). Metodvalet gör således att 

jämförbarhet med tidigare studier möjliggörs. 

 

5.2 Eventstudie 

Själva kärnan i en eventstudie är att definiera den specifika händelsen vars påverkan på 

aktiekursen sedan ska mätas. Med denna uppsats specifika syfte i beaktande är eventet definierat 

som dagen efter publiceringsdatumet för insidertransaktionen, det vill säga då den specifika 

affären i fråga tillkännages för allmänheten. Publiceringsdatum för insidertransaktioner går att 

finna i Finansinspektionens insynsregister och anslås klockan 17:30 på publiceringsdatumet, 

viket innebär att handel med den nya informationen sker först dagen efter publiceringsdatumet 

(Finansinspektionen, 2015).  



19 

 

Efter definierandet av själva eventet bestämdes eventfönstret. Eventfönstret är den tidsperiod 

som effekten av händelsen mäts under (MacKinlay, 1997). Kothari och Warner (2006) 

argumenterar för att ju längre eventfönster desto bättre precision i de skattade parametrarna i 

marknadsmodellen krävs. För att kunna studera och få en god förståelse för marknadens reaktion 

i samband med offentliggörandet av insiders transaktioner har flera eventfönster använts. En del 

av uppsatsens värde ligger även i att kunna jämföra observerade resultat med tidigare forskning. 

Med dessa argument i beaktande har åtta eventfönster använts. De eventfönster som undersökts 

är 20, 10 och 5 handelsdagar innan offentliggörandet av insiders transaktioner samt 5, 10 och 20 

handelsdagar efter offentliggörandet av insiders transaktioner, ett val som är kongruent med 

Aussenegg och Ranzi (2008) studie av offentliggörandet av insiders transaktioner påverkan på 

marknaden i Tyskland. Vidare har även tidsperioden 20 dagar innan händelsen till och med 20 

dagar efter händelsen samt publikationsdagen testats. I eventfönstret avser -1 den sista 

handelsdagen innan offentliggörandet av insiders transaktioner och dag 0 avser första dagen som 

aktien handlas med den nya informationen, alltså avser dag -1 den dag som informationen om 

insiders transaktioner blir offentlig, men då det sker efter börsens stängning är det sista dagen 

som aktien handlas utan den nya informationen.  

 

Utöver eventfönstret och själva händelsen har vissa parametrar skattas för att kunna beräkna den 

förväntade avkastningen, denna period kallas skattningsfönster (MacKinlay, 1997). Vikten av 

rätt skattningsfönster är beroende av eventfönstrets längd (Kothari & Warner, 2006). Desto 

längre eventfönster desto viktigare blir estimeringen av parametrarna som den förväntade 

avkastningen baseras på (Kothari & Warner, 2006). Strong (1992)  menar att valet av längden på 

skattningsfönstret är en avvägning mellan att dels få med så många observationer som möjligt för 

att på så vis erhålla en hög precision och dels att undvika att gå så långt bak att företagets 

karaktär har ändrats och att skattningarna således blir felaktiga. Med bakgrund av detta är 

skattningsfönstret i denna uppsats 120 dagar, vilket är kongruent med studien genomförd av 

Aussengg och Ranzi (2008) på den tyska marknaden. 
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5.3 Marknadsmodellen 

För att kunna mäta överavkastning måste det per definition finnas en normal avkastning. En 

modell som ofta används i samband med beräkning av normalavkastning är marknadsmodellen 

(Bajo & Petracci, 2006). Marknadsmodellen har också använts i flertalet andra studier inom 

ämnet vilket möjliggör jämförelse av resultat på samma villkor (Bajo & Petracci, 2006).  

 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som relaterar avkastningen i en enskild tillgång till 

avkastningen hos marknadsportföljen under samma tidpunkt (MacKinlay, 1997). Modellen ser ut 

enligt följande (MacKinlay, 1997): 

 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

          𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑡) =  𝜎𝜀,𝑖
2  𝐸(𝜀𝑖,𝑡) = 0 

 

Där 𝑅𝑖,𝑡 är den observade avkastningen för tillgången 𝑖 vid tidpunkten 𝑡, 𝑅𝑚,𝑡 är den observerade 

avkastningen hos proxyn för marknadsportföljen vid tidpunkt 𝑡 och 𝜀𝑖,𝑡 är den statistiska 

feltermen, det vill säga den delen av den observerade avkastningen som inte förklaras av de 

övriga variablerna i modellen. Mer specifikt så är 𝑅𝑚,𝑡 den logaritmerade avkastningen och ges 

av ekvationen: 

 

𝑅𝑚,𝑡 = ln (
𝑃𝑚,𝑡

𝑃𝑚,𝑡−1
) 

 

Där 𝑃𝑚,𝑡 är stängningskursen vid tidpunkten 𝑡 och 𝑃𝑚,𝑡−1 är stängningskursen handelsdagen 

innan. Detta är enligt Henderson (1990) ett vanligt förekommande tillvägagångsätt vid 

eventstudier där avkastningar mäts. En av fördelarna med att använda logaritmerade 

avkastningar är avkastningarna blir normaliserade och således närmar sig en normalfördelning 

Henderson (1990). Resultaten som presenterats är ologaritmerade.  

 

 

(1) 

(2) 
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Variablerna 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖 skattas genom enkel regression i skattningsfönstret. 𝛽𝑖 erhålls genom 

ekvationen:  

 

�̂� =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 

  

Och 𝛼𝑖 genom ekvationen: 

 

�̂� =  𝑅𝑖 −  𝛽�̂� ∗ 𝑅𝑚 

 

Där 𝑅𝑖 respektive 𝑅𝑚 är medelavkastningen för tillgången 𝑖 och proxyn för marknadsportföljen 

under det definierade skattningsfönstret. För att erhålla så precisa estimeringar av 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖  som 

möjligt så skattades dessa variabler om i samband med varje enskild transaktion. 

 

För att kunna beräkna den förväntade avkastningen hos den enskilda tillgången användes en 

proxy för marknadsportföljen. Förvisso ska egentligen marknadsportföljen användas, detta är 

dock en teoretisk portfölj bestående av alla tillgångar i ekonomin vilket av förklarliga skäl inte är 

möjligt att konstruera, något Roll (1977) tydliggjort. En proxy för marknadsportföljen kommer 

därför att användas. Med hänsyn till att undersökningen görs på svensk data användes indexet 

OMXSPI. Indexet väger samman värdet på alla aktier som är noterade på stockholmsbörsen och 

visar på så sätt en helhetsbild av utvecklingen på börsen. Indexet tar inte hänsyn till utdelningar 

(Nasdaq, 2015).  

 

5.4 Faktisk avkastning och beräkning av överavkastning 

Den faktiska avkastningen som observeras under eventfönstret jämförs med den förväntade 

avkastningen som ges av marknadsmodellen (MacKinlay, 1997). Detta sker enligt följande 

ekvation: 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 =  𝑅𝑖,𝑡 − 𝛼�̂� − 𝛽�̂� ∗ 𝑅𝑚,𝑡 

 

(3) 

(4) 

(5) 
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Överavkastningen, 𝐴𝑅𝑖,𝑡, är residualen mellan den observerade faktiska avkastningen och den 

förväntade avkastningen som genereras av marknadsmodellen. I likhet med de observerade 

faktiska avkastningarna i marknadsportföljens proxy så logaritmerades de observerade 

avkastningarna hos den enskilda aktien enligt formeln: 

 

𝑅𝑖,𝑡 = ln (
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
) 

 

Där 𝑃𝑖,𝑡 är stängningskursen vid tidpunkten 𝑡 och 𝑃𝑖,𝑡−1 är stängningskursen handelsdagen innan. 

 

Ekvationen 5 visar överavkastningen under en specifik dag. Vi har emellertid undersökt 

överavkastningen över flera handelsdagar. För att kunna göra detta har vi beräknat den 

kumulativa överavkastningen under eventfönstret. Detta görs med följande ekvation: 

 

𝐶𝐴𝑅𝒊,𝑻 =  ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑻𝟐

𝑡= 𝑇1

 

 

Där 𝐶𝐴𝑅𝒊,𝑻 är den kumulativa överavkastningen för tillgång 𝑖 för tidsperioden T. 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇 , den kumulativa genomsnittliga överavkastningen, visar medelvärdet av summan av alla 

tillgångars ackumulerade överavkastning. Den formella formeln för beräkning av 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇 är som 

följer: 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇 =  
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝒊,𝑻

𝑁

𝑖=1

 

Där 𝑁 betecknar antalet transaktioner. 

 

Variansen är ett statistiskt mått på hur observationerna är spridda kring väntevärdet och används 

för att kunna testa signifikansen i den observerade eventuella överavkastningen. Variansen för 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇 ges av ekvationen: 

(6) 

(7) 

(8) 
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𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇) =  ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡)

𝑇2

𝑡=𝑇1

 

 

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇) är alltså summan av variansen hos varje enskild tillgångs genomsnittliga 

överavkastning. Denna beräknas med följande ekvation: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) =  
1

𝑁2
 ∑ 𝜎𝜀𝑖

2

𝑁

𝑖=1

 

 

I ovanstående ekvation ingår bland annat 𝜎𝜀𝑖

2  vilket är den statistiska feltermen i 

marknadsmodellens varians.  

 

Med hänsyn till den tidigare formulerade hypotesen utfördes ett T-test, vilket testar om den 

observerade skillnaden är signifikant. Rent formellt ser T-testet ut enligt följande: 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇

√𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇𝑡)
 

 

Då uppsatsens syfte är att studera marknadens reaktion och utröna huruvida någon över- eller 

underavkastning sker i samband med offentliggörandet av insiders transaktioner så utfördes ett 

dubbelsidigt T-test. 

 

5.5 Regressionsanalys 

För att ytterligare studera marknadens reaktion i samband med offentliggörandet av insiders 

transaktioner har en regressionsanalys genomförts. En regressionsanalys visar på sambandet 

mellan en beroende variabel och en oberoende, eller förklarande, variabel samt i vilken 

utsträckning den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. För denna studie 

används transaktionsstorlek som oberoende variabel och CAR för varje transaktion som 

beroende variabel. Regressionsanalys visar alltså på ifall storleken på insiders transaktioner kan 

(9) 

(10) 

(11) 
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förklara graden av en eventuell över- eller underavkastning samt i vilken uträckning 

transaktionsstorlek påverkar. Följande formel används för studien:   

 

𝐶𝐴𝑅 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  

 

Regression sker i samtliga händelsefönster där CAAR testas. Om transaktionsstorleken förklarar 

överavkastning kommer variabeln transaktionsstorlek vara positiv för köptransaktioner. Ifall 

transaktionsstorleken förklarar underavkastning kommer variabeln transaktionsstorlek vara 

negativ för säljtransaktioner.  

 

5.6 Reliabilitet och Validitet 

Studien strävar efter hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att studiens resultat är 

pålitliga. Reliabiliteten är hög ifall mätningar oberoende av varandra ger identiska resultat 

(Gustavsson, 2003). Validitet är studiens relevans och giltighet, det vill säga i vilken utsträckning 

som studien i fråga mäter det som avses att mäta. 

 

De data som används i denna studie har inhämtats från två källor; Finansinspektionens 

insynsregister samt Thomson Reuters Datastream. Studiens reliabilitet är således beroende av 

dessa källors tillförlitlighet. Vi bedömer att Finansinspektionens tillförlitlighet är stor. Detta då 

Finansinspektionen är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att kontrollera och övervaka 

finansmarknaden. Även Thomson Reuters Datastream bör ses som tillförlitlig. Thomson Reuters 

bygger sitt varumärke på korrekt data, således är det viktigt för Thomson Reuters rykte och 

trovärdighet som aktör på finansmarknaden att ingen felaktig rapportering sker. Studiens data har 

behandlats manuellt i Microsoft Excel. Detta ökar självklart risken för fel. För att motverka detta 

har kontrollberäkningar samt övriga kontroller gjorts ett flertal gånger, för att på så sätt 

säkerställa studiens reliabilitet. 

 

Denna studie undersöker enbart faktiska köp- och säljtransaktioner gjorda av insiders. I och med 

att övriga transaktioner exkluderas tror vi att det statistiska bruset, orsakat av insiderhandel vars 

syfte inte är att generera överavkastning, minskar. Vidare använder studien en deduktiv ansats. 

Denna ansats har fått kritik då forskarna undermedvetet tenderar att leta efter empiri som 

(12) 
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uppfyller kraven för att den specifika hypotesen ska hålla (Halvorsen, 1997). I och med att vi är 

medvetna om denna brist vad gäller den deduktiva ansatsen menar vi att risken för att 

undermedvetet leta efter empiri, som uppfyller kraven på studiens hypotes, är lägre. Dessutom är 

studiens data kvantitativ och således svårare att undermedvetet manipulera.  

 

5.6 Övrig metodkritik 

Eventstudie som metod har vissa brister och har även fått uthärda en del kritik för dess teoretiska 

struktur. Ifall kurspåverkande händelser sker samtidigt eller under eventfönstret kan detta 

resultera i att den händelsen som avses undersökas inte visar korrekt effekt. Bokslutsrapporter, 

uppköp och makroekonomiska faktorer är exempel på kurspåverkande händelser (Wells, 2004). I 

och med det relativt höga antalet transaktioner i denna studie bör dock diverse kurspåverkande 

händelsers effekt på eventfönstret ha minimerats.  

 

Att fastställa den exakta tidpunkten som marknaden får tillgång till den specifika informationen 

för den studerade händelsen kan även det vara problematiskt. I synnerhet vid undersökningar 

med ett längre eventfönster (Wahlström, 2004). För denna studie är tidpunkten för den specifika 

händelsens offentliggörande för marknaden emellertid känd. Som tidigare nämnts använder 

studien det publiceringsdatum som går att finna i Finansinspektionens insynsregister 

(Finansinspektionens, 2015). 

 

Dimson (1979) visar på brister vad gäller marknadsmodellens förmåga att beräkna förväntad 

avkastning. För att kunna beräkna den förväntade avkastningen hos en aktie med 

marknadsmodellen behöver betavärdet hos den specifika aktien skattas. Betavärdet fungerar som 

ett teoretiskt mått på aktiens framtida volatilitet. Det skattade betavärdet används sedan vid 

beräkning av avkastning under själva eventet, där betavärdet är konstant samt de historiska 

värdena är ett perfekt mått för framtida värden. Wells (2004) pekar dock på att betavärdet inte 

behöver vara konstant över tid. Aktier i bolag med låg omsättning kan resultera i ett underskattat 

betavärde och aktier i bolag med hög omsättning medför överskattade betavärden.  
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Tabellen visar resultat från statistiska tester för köptransaktioner genomförda av insiders. Test för Cumalative 

Average Abnormal Return. * och ** representerar signifikans på 10 % respektive 5 % nivå. 

6. Resultat, analys och diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits genom applicerande av den tidigare 

presenterade metoden. De observerade resultaten analyseras och tolkas löpande med hjälp av 

tidigare presenterad teori. Resultaten jämförs också kontinuerligt med tidigare forskning.  

 

6.1 Köptransaktioner 

I tabell 3 presenteras resultatet från de tester av köptransaktioner som genomförts. Endast i en 

period, första till femte handelsdagen observeras signifikant överavkastning, detta på 10 % nivå. 

 

Tabell 3 – Statistiska tester av köptransaktioner 

Startdag Slutdag CAAR T-test P-värde 

– 20 – 1 – 0,18 % 0,193 0,847 

– 10 – 1 – 0,44 % 0,214 0,831 

– 5 – 1 – 0,17 % 0,123 0,902 

0 0 0,45 % 0,127 0,260 

0 4 0,92 %** 1,720 0,086 

0 9 1,17 % 1,452 0,147 

0 19 0,85 % 0,925 0,355 

– 20 19 1,00 % 0,697 0,486 

 

 

 

Figur 2 – CAAR för köptransaktioner 

 

 

Figur 2 illustrerar Cumulative Average Abnormal Return för köptransaktioner genom förda av insiders. 
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Ingen underavkastning observeras i något händelsefönster innan offentliggörandet av 

köptransaktionen, vilket indikerar att insiders ej verkar synkronisera sina köptransaktioner med 

en period av underavkastning, istället tenderar köptransaktionerna i genomsnitt ske när aktien 

presterat i linje med marknaden. Det observerade resultatet går emot vad Seyhun (1986) samt 

Aussenegg och Ranzi (2008) finner som istället observerar att insiders i genomsnitt genomför 

köptransaktioner efter kortare perioder av nedgång. 

 

Under första handelsdagen observeras ingen signifikant överavkastning vilket ligger i linje med 

Seyhun (1986) samt Lakonishok och Lee (2001). Första handelsdagen efter att informationen är 

publicerad till och med femte handelsdagen kan emellertid överavkastning om 0,92 procent 

observeras. Detta är kongruent med tidigare studier, såsom Bajo och Petracci (2006) samt 

Aussenegg och Ranzi (2008) som finner att publiceringen av insiders köptransaktioner leder till 

en överavkastning sett över fem handelsdagar. 

 

Att insiders köptransaktioner leder till överavkastning från första handelsdagen efter publicering 

till och med femte handelsdagen är också överensstämmande med signaleringshypotesen, det vill 

säga att insidertransaktioner sänder signaler till marknaden som tolkar och reagerar på dessa. I 

och med att överavkastning har observerats från första till femte handelsdagen men ej under 

första handelsdagen verkar ej halvstark effektivitet råda på marknaden. Enligt effektiva 

marknadshypotesen ska marknaden omedelbart reagera på ny information (Fama, 1970). Som 

illustreras i figur 2 och bekräftas av de genomförda testerna byggs överavkastning istället upp 

över flera handelsdagar, vilket går emot den halvstarka effektiviteten.  

 

Över en period om 20 handelsdagar efter publicering av insiders transaktioner kan ingen 

signifikant överavkastning observeras. Som illustreras i figur 2 är dock den kumulativa 

överavkastningen 0,85 procent sett från första handelsdagen med den nya informationen. Rose 

och Söpstad (2014) menar att om signifikant överavkastning observeras under en kortare period, 

en till fem handelsdagar i denna studie, ska inte överdriven vikt läggas på ej signifikanta resultat 

över en längre tidsperiod, givet att den kumulativa överavkastningen inte går ner till noll. Detta 

då teststatistiken påverkas starkt av antalet dager som är med i händelsefönstret (Rose & 
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Tabellen visar resultat från regression av köptransaktioner, genomförda av insiders, med transaktionsstorlek 

som oberoende variabel och CAR som beroende variabel. *, ** och *** indikerar signifikans på 10 %, 5 % och 

1 % nivå. Transaktionsstorlek avser i miljoner kronor. 

 

Söpstad, 2014).  Det observerade resultatet i denna studie är även i linje med det resultatet Rose 

& Söpstad (2014) finner. 

 

Den marknadsreaktion som sker från den första till den femte handelsdagen verkar alltså vara 

permanent och marknaden har anpassat sig till den nya informationen som offentliggörandet av 

insidertransaktion ger.  

 

Tabell 4 – Regressionsanalys av köptransaktioner  

Startdag Slutdag Intercept T-värde Transaktionsstorlek T-värde Justerat 𝑅2 

– 20 – 1 – 0,0012 0,313 -0,0004 0,691 -0,0006 

– 10 – 1 – 0,0017 0,577 -0,0000 0,105 -0,0017 

– 5 – 1 – 0,0010 0,527 -0,0055 1,657** 0,0070 

0 0 0,0044 4,321** 0,0001 0,489 -0,0013 

0 4 0,0090 4,852** 0,0002 0,681 -0,0009 

0 9 0,0117 4,251** -0,0000 0,090 -0,0017 

0 19 0,0088 2,455** -0,0001 0,663 -0,0014 

– 20 20 0,0110 2,086** -0,0000 0,589 -0,0003 

 

 

 

 

Regressionsanalys för köptransaktioner visar att transaktionsstorlek ej förklarar CAR i något 

händelsefönster förutom fem handelsdagar till en handelsdag innan offentliggörandet av 

insidertransaktionen. Resultatet indikerar alltså att marknaden bedömer att signalvärdet är 

oberoende av transaktionsstorlek, vilket går emot signaleringshypotesen samt Aussenegg och 

Ranzi (2008) som finner att stora transaktioner genererar en kraftigare marknadsreaktion än 

mindre transaktioner. Att transaktionsstorlek förklarar CAR fem handelsdagar till en handelsdag 

innan indikerar att större köptransaktioner synkroniseras med kortsiktiga nedgångar i högre grad 

än små transaktioner. 
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Tabellen visar resultat från statistiska tester för säljtransaktioner genomförda av insiders. Test för Cumaltive 

Average Abnormal Return. * och ** representerar signifikans på 10 % respektive 5 % nivå. 

Figuren visar Cumulative Average Abnormal Return för säljtransaktioner genom förda av insiders. 

 

6.3 Säljtransaktioner2 

I tabell 5 presenteras resultatet från de tester av säljtransaktioner som genomförts. Över- eller 

underavkastning har ej observerats i någon period. 

 

Tabell 5 – Statistiska tester av köptransaktioner 

Startdag Slutdag CAAR T-test P-värde 

– 20 – 1 – 0,45 % 0,886 0,376 

– 10 – 1 – 0,33 % 0,899 0,369 

– 5 – 1 – 0,31 % 1,034 0,302 

0 0 0,10 % 0,119 0,905 

0 4 0,49 % 0,406 0,685 

0 9 0,45 % 0,304 0,761 

0 19 0,83 % 0,304 0,761 

– 20 19 0,43 % 0,212 0,832 

  

  

 

Figur 3 – CAAR för säljtransaktioner 

 

 

                                                
2 Om en insidertransaktion har genererat överavkastning i en säljtransaktion kommer detta att generera ett negativt 

CAAR, då aktien underpresterar mot marknaden. Därför har CAAR i säljtransaktioner multiplicerats med -1 för att 

underlätta jämförelse med köptransaktioner. 
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Tabellen visar resultat från regression av säljtransaktioner, genomförda av insiders, med transaktionsstorlek 

som oberoende variabel och CAR som beroende variabel. *, ** och *** indikerar signifikans på 10 % 

respektive 5 % nivå. Transaktionsstorlek avser i miljoner kronor. 

 

I linje med vad som observerades för köptransaktioner så indikerar resultaten att insiders i 

genomsnitt ej tenderar att synkronisera säljtransaktioner med en period av överkastning på kort 

sikt. Både under perioden 20 handelsdagar innan publiceringen fram till publiceringen och från 

fem handelsdagar innan publiceringen fram till publiceringen så avkastar den specifika aktien i 

genomsnitt som marknaden. 

 

Någon överavkastning har ej heller observerats direkt efter publicering av insidertransaktioner, 

vare sig över en period om en, fem eller tio handelsdagar efter publiceringen av insiders 

säljtransaktioner. Det observerade resultatet är kongruent med merparten av den tidigare 

forskningen som menar att det kan föreligga flera privatekonomiska skäl, utan koppling till det 

specifika bolaget, bakom en säljtransaktion som leder till att signalvärdet hos transaktionen blir 

lägre (Etebari et al., 2004). Aussenegg och Ranzi (2008) finner emellertid att insiders tenderar att 

synkronisera säljtransaktioner efter en kortare period av uppgång. 

 

Någon överavkastning har ej heller observerats över en period om 20 handelsdagar efter 

publicering av insidertransaktioner. Med detta i beaktande så kan slutsatsen dras att insiders ej 

kortsiktigt verkar synkronisera sina säljtransaktioner med kortsiktiga nedgångar i den specifika 

aktien. 

 

Tabell 6 – Regressionsanalys av säljtransaktioner 

Startdag Slutdag Intercept T-värde Transaktionsstorlek T-värde Justerat 𝑅2 

– 20 – 1 – 0,0051 0,889 -0,0001 0,374 -0,0030 

– 10 – 1 – 0,0031 0,7399 0,0000 0,09 -0,0034 

– 5 – 1 0,0032 0,893 0,0000 0,172 -0,0033 

0 0 -0,0012 0,854 0,0000 0,3455 -0,0030 

0 4 -0,0055 2,040 0,0001 0,742 -0,0015 

0 9 0,0051 1,254 0,0001 0,478 -0,0026 

0 19 -0,0077 1,308 0,0001  0,328 -0,0030 

– 20 19 -0,0041 0,556 0,0000 0,069 -0,0034 
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Figuren visar Average Cumulative Abnormal Return för köp- och säljtransaktioner genomförda av insiders. 

 

Regressionsanalysen för säljtransaktioner visar att transaktionsstorlek ej förklarar CAR i något 

händelsefönster. Resultatet indikerar alltså att marknaden bedömer att signalvärdet är oberoende 

av transaktionsstorlek Vilket är kongruent med tidigare forskning som säger att säljtransaktioner 

kan bero på flera anledningar som inte är kopplade till bolaget (Etebari et al., 2004) (Kalunki et 

al., 2009). 

 

I figur 4 illustreras tydligt skillnaden i marknadsreaktion mellan köp och säljtransaktioner. 

 

Figur 4 – CAAR för köp- och säljtransaktioner 

 

6.4 Diskussion  

Resultaten visar att köptransaktioner i genomsnitt leder till en överavkastning sett från 

offentliggörandet av insiders köptransaktioner. Säljtransaktioner å andra sidan leder inte till 

varken över- eller underavkastning sett från offentliggörandet av insiders säljtransaktioner. 

Resultaten ligger i linje med signaleringshypotesen som menar att köptransaktioner generellt sett 

är mer informativa än säljtransaktioner (Lakonishok & Lee, 2001). Att marknaden reagerar på 

offentliggörandet av insiders köptransaktioner indikerar också att marknaden bedömer att 

insiderlagstiftningen inte är effektiv (Rose & Söpstad, 2014). Vid en effektiv insiderlagstiftning 

ska insidertransaktioner inte ha något signalvärde, vilket inte är fallet i denna studie. 
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Marknadsreaktionen indikerar också att marknaden tror att insiders köptransaktioner har ett 

signalvärde trots att insiders nu även kan genomföra transaktioner via en kapitalförsäkring. Med 

hänsyn till att köptransaktioner oftast görs för att i någon mån tjäna pengar bör signalvärdet i 

köptransaktioner vara oberoende om det görs via en kapitalförsäkring eller inte (Kallunki et al, 

2009).  

 

Säljtransaktioner är dock mer problematiska än köptransaktioner, med hänsyn till 

kapitalförsäkringen. Vid säljtransaktioner kan inte ägaren välja om detta ska ske via en 

kapitalförsäkring eller inte, utan detta är beroende av på vilket sätt den tillhörande 

köptransaktionen genomfördes. Kapitalförsäkringens anonymitet kan dock leda till att insiders 

lättare genomför säljtransaktioner då detta inte kommer publiceras och ingen således kan 

ifrågasätta varför säljtransaktionen genomfördes. Detta innebär också att säljtransaktioner som 

genomförs utanför en kapitalförsäkring förmodligen har ett tydligt motiv bakom sig, så som 

portföljdiversifiering, skatteskäl eller dylikt och inte endast beror på att tjäna, alternativt spara, 

pengar. Komplikationen av detta är att publika säljtransaktioner alltså har ett lägre signalvärde 

medan anonyma säljtransaktioner, som sker via en kapitalförsäkring kan ha ett högre 

signalvärde. Både Aussenegg och Ranzi (2008) samt Rose och Söpstad (2014) finner att 

marknaden reagerar negativt på säljtransaktioner, och detta på marknader med liknande 

insiderlagstiftning men där ingen motsvarighet till kapitalförsäkringen finns.  

 

Seyhun (1986) observerar störst överavkastning vid insidertransaktioner för mindre bolag. Jeng 

et al. (2003) hävdar emellertid att ett bolags marknadsvärde inte spelar någon roll när det 

kommer till överavkastning vid insidertransaktioner. Samtliga företag som studerats är eller har 

varit registrerade på Nasdaq OMX Small Cap under åren 2012 till 2014. Detta innebär att 

samtliga företag i denna studie har ett marknadsvärde under 150 miljoner euro. Ifall Seyhun 

(1986) har rätt, det vill säga att mindre bolag innebär en högre grad av överavkastning vid 

insidertransaktioner, kan det inte uteslutas att de studerade företagens storlek påverkat studiens 

resultat. En förklaring till detta skulle kunna vara att företag på Mid Cap och Large Cap bevakas 

noggrant av framförallt professionella analytiker, men även av privatsparare och media i viss 

utsträckning. Detta skulle alltså kunna innebära att graden av asymmetrisk information är större i 

små bolag. 
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7. Sammanfattning och förslag till ytterligare forskning 

 

7.1 Sammanfattning 

Studiens syfte var att studera marknadens kortsiktiga reaktion i samband med att information om 

insiders köp- respektive säljtransaktioner offentliggörs och utröna om någon överavkastning sker 

i samband med offentliggörandet. Ämnet, som är relativt väl studerat, är återigen aktuellt med 

hänsyn till den bristfälliga regleringen vad gäller insiders och kapitalförsäkringar där 

populariserandet av ägandeformen kapitalförsäkring har lett till att insiders inte behöver 

rapportera sina transaktioner om det sker via en kapitalförsäkring. 

 

En eventstudie har använts och av de tester som genomförts kan vi konstatera att 

offentliggörandet av köptransaktioner leder till en överavkastning om 0,92 % sett från första 

handelsdagen till och med den femte handelsdagen och en överavkastning om 0,85 % sett från 

första handelsdagen till och med tjugonde handelsdagen. Studiens första nollhypotes förkastas 

således för dessa tidsperioder. Ingen överavkastning observeras dock för säljtransaktioner. 

 

Resultaten är delvis konsistenta med tidigare forskning samt etablerade teorier inom 

företagsekonomin. Marknadsreaktionen i samband med offentliggörandet av ett insiderköp ligger 

i linje med signaleringsteorin som menar att insiderköp indirekt sänder signaler om att den 

specifika aktien är undervärderad. Tidigare forskning visar också att signalvärdet för 

säljtransaktioner är lägre då det kan finnas flera bakomliggande orsaker, som nödvändigtvis inte 

är kopplade till företaget, som föranleder en försäljning, vilket alltså bekräftas av denna studie. 

Den genomförda regressionsanalysen visar att transaktionens värde i kronor ej förklarar över- 

eller underavkastning varken för köp eller säljtransaktioner, vilket går emot tidigare studier som 

visat att det finns ett samband mellan transaktionens storlek och marknadens reaktion 

(Aussenegg & Ranzi 2008). Vi accepterar således studiens andra nollhypotes. 

 

Trots kapitalförsäkringens populariserande bedömer alltså marknaden att insiders 

köptransaktioner är informativa och reagerar på den nya informationen. Även om den uteblivna 

reaktionen från marknaden på offentliggörandet av säljtransaktioner ligger i linje med tidigare 
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presenterade teorier har nyare studier på liknande marknader visat att marknaden reagerar på 

säljtransaktioner. Detta kan alltså innebära att visst signalvärde har försvunnit i och med 

kapitalförsäkringens populariserande. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

I och med denna studie har flera intressanta synvinklar och frågor angående området insiders och 

signalering uppstått. Vi tror att dessa synvinklar och frågor lämpar sig väl till vidare forskning. 

 

Den genomförda studien har fokuserat på en tidsperiod efter kapitalförsäkringens 

populariserande på den svenska marknaden. Studien har haft ett relativt kortsiktigt perspektiv, då 

en eventstudie har använts. En naturlig uppföljning av denna studie vore att studera perioden 

innan populariserandet av kapitalförsäkringen, det vill säga innan 2007 på den svenska 

marknaden. För att de båda studiernas resultat ska kunna jämföras är det viktigt att även en 

eventuell undersökning innan 2007 använder samma metod som den nu genomförda studien. 

 

Denna studies resultat visar på att varken över- eller underavkastning sker sett över 20 

handelsdagar. Trots detta är det möjligt att insidertransaktioner leder till överavkastning sett över 

en längre tidsperiod. Flertalet studier av detta har gjorts, där tidsperioder med alltifrån en månad 

till tre år har studerats. Med hänsyn till kapitalförsäkringens populariserande skulle en sådan 

studie, med fokus på den svenska marknaden, vara intressant att genomföra för att få en 

komplettare bild av kapitalförsäkringens effekter sett ur ett signalvärdesperspektiv. Återigen kan 

det vara intressant att studera både perioden före och efter 2007 för att kunna studera 

kapitalförsäkringens effekter på marknaden.  

 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att studera ifall de föreligger skillnader mellan större 

och mindre bolag vad gäller insidertransaktioners signalvärde. Detta har studerats tidigare men 

ingen jämförelse har skett på den svenska marknaden efter kapitalförsäkringens populariserande. 

Det kan även vara intressant att jämföra olika typer av insiders signalstyrka beroende på 

positionen i bolaget. 
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9. Appendix 

 

 

Tabell 7 - Bolagslista 

Acando DGC Medivir Profilgruppen 

Acap invest Diös Midway Holding Raysearch Labs 

Addnode Doro MSC Konsult Readsoft 

Aerocrine Duroc MultiQ REDERI AB 

Allenex Elanders Nederman Holding Rejlers 

Alltele Electra Gruppen Nolato RNB Retail and Brands 

Anoto Group Elos Nordic Mines Rörvik timber 

Aspiro ENEA Nordic Service Partner Sagax 

Beijer Electronics EWORK Novestra SEMCON 

Bilia Feelgood Svenska Novotek Sensys traffic 

Biogaia Fingerprint Cards OEM International Sigma 

Biotage Formpipe Software Opcon Sintercast 

BONG Geveko Orexo Softronic 

BTS Group Global health partners Ortivus Studsvik 

Catena Havsfrun Investment Partnertech Svedbergs 

Cision HMS Network Poolia Svolder 

Cloetta Intellecta Precise biometrics Swolder 

Concordia Maritime Kabe Prevas Traction 

Connecta Karo Bio Pricer Uniflex 

Consilium KNOW IT Proact IT Venue Retail Group 

CTT Systems Lagercrantz Group Probi Vitrolife 

Cybercom group europe Lammhults design group Proffice Xano industri 

 

 

 

Tabellen visar de bolag som har ingått varit listade på Nasdaq OMX Small Cap mellan 2012-01-01 och 2014-12-31. 

Studiens urval består i de insidertransaktioner som dessa bolags insiders genomfört. 

 

 


