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Sammanfattning  
Den här uppsatsen syftade till att undersöka om insynshandel på den svenska marknaden genererar 

abnormal avkastning. Det syftades även till att undersöka vilken påverkan variablerna bolagsstorlek i form 

av stort och litet, insynspersonens befattning och transaktionstyp har på marknadens reaktion, mätt i 

abnormal avkastning.  

 

De allra flesta tidigare studier som har gjorts på ämnet konstaterar att insynshandel genererar abnormal 
avkastning. Förvärv förväntas sända positiva signaler och därmed generera abnormal avkastning och 

avyttringar det omvända. Teorierna om informationsasymmetri och informationshierarkier talar för att olika 

befattningar ska generera olika marknadsreaktioner. Mindre bolag genererar högre abnormal avkastning 

än stora vilket hänger ihop med både transaktionskostnader och likviditet. Den effektiva 

marknadshypotesen talar emot att insynshandel genererar abnormal avkastning eftersom all information 

är prissatt av marknaden.  

 

Studien använde sig av kvantitativ metod, med deduktiv ansats. För att undersöka marknadens reaktion 
användes eventstudier. Hypoteser användes för att vidare undersöka resultatet av eventstudierna och för 

att kunna testa variablernas påverkan på marknadens reaktion.  

 

Resultaten av studien visar att insynshandel som helhet inte genererar abnormal avkastning. Däremot 

fanns bevis för att marknaden reagerar positivt på att en insynsperson köper och negativt på att en 

insynsperson säljer. Insynshandel i små bolag genererar positiv abnormal avkastning och i stora bolag 

genereras negativ abnormal avkastning. Skillnader i abnormal avkastning mellan befattningar påvisades.  

Det konstateras att strategin som ger högst abnormal avkastning är att ta rygg på styrelseledamöter och 
närstående i små bolag när de köper aktier.  
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Abstract  
This thesis aimed to examine whether insider trading in the Swedish market generates abnormal returns. 

It also aimed to examine which effect the variables company size as large and small, the insider’s position 
and the transaction type has on the market’s reaction, measured in abnormal return.  

 

The vast majority of previous studies have found that insider trading generates abnormal return. 

Purchases are expected to generate abnormal returns and sales the opposite. The theories of information 

asymmetry and information hierarchies suggest that different positions should generate different market 

reactions. Smaller companies generate higher abnormal returns than large companies, which is related 

to both transaction costs and the stocks liquidity. The efficient market hypothesis contradicts that insider 
trading generates abnormal returns because all information is priced by the market.  

 

This study uses a quantitative method and a deductive approach. Event studies were used to examine 

the market’s reaction. Hypothesis were used to further examine the results of the event studies and to be 

able to test the variables impact on the market’s reaction.  

 

The results show that insider trading as a whole does not generate abnormal returns. However, there is 

evidence that market responds positively to a purchase and negatively to a sale. Insider trading in small 
companies generates positive abnormal returns and in large companies are negative abnormal returns 

generated. Differences in abnormal returns between positions were found. It is stated that the strategy 

that gives the highest abnormal return is to piggyback board members and related parties when buying 

shares.  
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1. Inledning 
Insynshandel är ett omtalat ämne bland investerare och intressenter på den svenska 

aktiemarknaden. Det finns forskning som har gjorts på den amerikanska marknaden som 

visar att insynshandel genererar överavkastning och att genom att imitera insynspersoner 

går det därmed att överträffa marknaden (Seyhun, 1986). Som ett resultat av denna trend 

finns en rad fondbolag som driver fonder med förvaltningsstrategier som baseras på att 

följa insynspersoners handel. I Sverige fanns exempelvis tidigare ett fondbolag som drev 

fonder med denna typ av förvaltning (Insiderfonder, 2020). I USA finns exempelvis 

fondbolaget The Insider Fund som driver fonder med samma förvaltningsstrategi (The 

Insiders Fund, 2017).  

 

Den effektiva marknadshypotesen är en central grundteori inom finansiell ekonomi. 

Teorin beskriver marknadens förmåga att prissätta tillgänglig information in i en tillgångs 

pris. Fama (1970) syftar till jämvikt på marknaden när priset på tillgången reflekterar all 

tillgänglig information. Implikationen av teorin är att det inte är konsekvent möjligt att 

överträffa marknaden, eftersom marknaden redan har kännedom om all information. 

Undantaget är om aktörer handlar på information som marknaden inte har kännedom om, 

exempelvis insynspersoner (Malkiel, 1973). 

 

I börsnoterade bolag förekommer det att det finns personer som innehar information om 

bolaget som inte är tillgänglig för marknaden. Insynspersoner är till exempel personer 

som tillhör ledande organ, som VD och styrelseledamöter (Finansinspektionen, 2020). 

Dessa personer får handla på informationen de besitter men har skyldighet att rapportera 

denna handel i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (SFS 

1991:980).  

 

Insynshandel är ett väl forskat ämne och den forskning som gjorts i ämnet är bred och 

omfattar allt från reglering av handeln till uppbyggnad av handelsstrategier med mål att 

överträffa marknaden. Mycket forskning är gjord på internationell nivå, där 

förutsättningar och regler är andra än de som existerar i Sverige. I ett examensarbete av 

Carlsson, Landhager och Muhr (2017) undersöker de ifall insynspersoner genererar 

abnormal avkastning vid köp- samt säljtransaktioner på Large Cap respektive Small Cap. 
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Författarna tar upp förslaget på vidare forskning att även undersöka vilken befattning som 

ger högst respektive lägst abnormal avkastning. Perspektivet denna studie syftar till att 

undersöka är betydelsen av insynspersonens befattning, storleken på bolag och 

transaktionstyp har för marknadens reaktion. Studien görs mer specifikt på bolag noterade 

på Stockholmsbörsens Large Cap respektive Small Cap lista. 

 

1.1 Problematisering 
Många aktörer i den finansiella sektorn har som huvudsakligt mål att skapa högre 

avkastning än marknaden (Jensen, 1968). Fama (1970) påvisar i sin forskning att det 

konsekvent över tid inte är möjligt att skapa överavkastning. Grunden är att all 

information är tillgänglig och prisas in med en gång. Därmed går det inte att skapa 

överavkastning genom att handla på information som är tillgänglig för marknaden. 

Insynspersoner kan däremot ha information som inte är tillgänglig för marknaden. 

Flertalet studier har gjorts på insynspersoners handel av aktier i det egna företaget och 

påvisar att insynspersonerna tack vare sitt informationsövertag skapar överavkastning 

(Seyhun, 1986 & 1998; Jeng, Metrick & Zeckhauser, 2003).  

 

Informationsasymmetri beskriver skillnaden i innehavande av information mellan aktörer 

och marknaden. Aktörer som besitter information som inte är tillgänglig för alla, omfattar 

vanligtvis chefspositioner (Dierkens, 1991). Forskning tyder på att information som inte 

är tillgänglig för hela marknaden både existerar samt förmedlas av insynspersoner till 

utvalda aktörer som exempelvis större delägare och analytiker (Tasker, 1998). 

 

Tidigare forskning visar på att informationsövertag tenderar att vara större för en 

insynsperson i ett mindre bolag, eftersom en person har lättare tillgång till information än 

om bolaget är av större form (Jeng, Metrick, & Zeckhauser, 2003). Seyhun (1986) för 

fram att det existerar informationshierarkier inom företag som innehar olika nivåer av 

information. De tre olika nivåerna är det översta (VD, finansdirektör etc.), det mellersta 

och det lägsta. Informationshierarkin tyder på att desto högre position inom ett bolag en 

person har desto mer information besitter personen, som resterande marknaden inte alltid 

har tillgång till.  
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Tidigare forskning gör gällande att storleken på bolaget spelar roll för hur stor 

överavkastningen för insynshandeln blir. Seyhun (1986) för fram att den högsta 

observerade överavkastningen med koppling till insynshandel observeras i mindre bolag. 

Den högre nivån av överavkastning i mindre bolag kopplas till högre 

transaktionskostnader och en mer utbredd spridning av nyheter om insynshandel. 

Lakonishok och Lee (2001) stödjer att störst överavkastning skapas i mindre bolag. 

Insynspersoner har ett informationsövertag i förhållande till marknaden. Övertaget är 

större i mindre bolag än i större eftersom fler analytiker följer de stora bolagen och ger 

marknaden tillgång till information. Informationsövertaget förstärker effekten av 

insynshandeln ytterligare (Jeng, Metrick, & Zeckhauser, 2003).  

 

Med koppling till informationsasymmetri och tidigare forskning inom området för 

insynshandel kommer denna uppsats att undersöka vilken påverkan insynspersoners 

befattning i bolaget, bolagets storlek och transaktionstyp har på marknadens reaktion, 

mätt i abnormal avkastning. Kombinationen av att undersöka vilken påverkan 

insynspersoners befattning har och om bolaget är stort eller litet, vilket definieras av om 

bolaget är listat på Large Cap eller Small Cap har på avkastningen är ett perspektiv som 

saknas i Sverige. Forskningsområdet kan tänkas potentiellt bidra med ytterligare kunskap 

inom det nuvarande forskningsområdet för insynshandel. Det som gör det intressant att 

undersöka insynshandel ur perspektivet stora gentemot små bolag är att 

informationsövertaget antas vara större i mindre bolag (Jeng, Metrick, & Zeckhauser, 

2003). En annan faktor som gör det intressant är att likviditeten i en akties handel är större 

för de stora bolagen än för de små (Degryse, de Jong, & Lefebvre, 2014). Med 

utgångspunkt i detta finns det anledning att tro att den abnormala avkastningen kommer 

att vara större i de mindre bolagen än i de stora. Frågan är om det går att ta rygg på 

insynspersoner på något sätt för att kunna överträffa marknaden.  

 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att undersöka och förklara marknadens reaktion på insynshandel. Fokus 

ligger på att undersöka vilken påverkan variablerna typ av transaktion, storlek på bolaget 

i form av litet och stort och befattning har på marknadens reaktion. Slutligen syftas till att 
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baserat på variablerna se om det är möjligt att utforma en handelsstrategi som kan 

överträffa marknaden.  

 

1.3 Forskningsfråga 
Genererar insynshandel abnormal avkastning och tar marknaden hänsyn till variablerna 

befattning, bolagets storlek och transaktionstyp? Går det baserat på detta att ta fram en 

handelsstrategi för att kunna överträffa marknaden? 

 

1.4 Studiens disposition 
Kapitel 1 - Inledning 

I det första kapitlet ges en problematisering av ämnet och bakgrunden till studiens fokus 

och forskningsfrågan presenteras.   

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet presenteras det teoretiska underlaget som studien tar stöd i för att 

analysera det empiriska resultatet. Här presenteras även studiens hypoteser. 

 

Kapitel 3 - Metod 

I det tredje kapitlet beskrivs valet av metoden eventstudie. Det redogörs för de sju olika 

stegen i att utföra en eventstudie. Det förs även en diskussion kring den empiriska 

förankringen. De statistiska testmetoderna som används för att analysera resultatet av 

eventstudierna presenteras i kapitlet.  

 

Kapitel 4 - Resultat 

I det fjärde kapitlet förs studiens resultat fram. Kapitlet inleds med deskriptiv statistik för 

att visa materialets fördelning och uppbyggnad. Resultatet av hypotesprövningen för 

studiens fyra hypoteser presenteras i text och tabeller.  

 

Kapitel 5 - Analys 

I det femte kapitlet analyseras resultatet av hypotesprövningen och återkopplas till det 

tidigare presenterade kapitlet teoretisk referensram. 
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Kapitel 6 - Slutsats 

I det sjätte kapitlet förs en slutdiskussion där det återkopplas till studiens frågeställning 

och besvaras med underlaget från det förgående kapitlet analys. Självkritiska resonemang 

kring studiens uppbyggnad och genomförande förs och avslutas med förslag på vidare 

forskning.   
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer det teoretiska stödet för arbetet att presenteras. Kapitlet baseras 

på två stora teorier för studiens forskningsområde, dessa är den effektiva 

marknadshypotesen och informationsasymmetrin. Kapitlet tar därefter upp en del av den 

befintliga forskningen för insynshandel. 

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 
En empirisk grundteori inom finansiell ekonomi är den effektiva marknadshypotesen. 

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som beskriver den naturliga jämvikten på 

marknaden, då all information som är tillgänglig för marknaden är prissatt i tillgången. 

Teorin beskriver ett ideal om en marknad där alla former av aktörer kan vara med och 

välja mellan olika tillgångar med säkerheten att priset är baserat på all information och 

därmed är effektiv (Fama, 1970). Fama (1965) konstaterar att det inte är möjligt att förutse 

framtiden för en tillgångs pris genom att analysera historiken. Det enda som har betydelse 

för tillgångens pris i framtiden är ny information som blir tillgänglig för marknaden. Att 

marknaden är effektiv och att det inte går att förutspå framtiden stöds av Malkiel (1973) 

i ”The random walk theory”. Tre parametrar behöver vara uppfyllda för att marknadens 

ska anses vara effektiv. Parametrarna är att all tillgänglig information är allmän på 

marknaden, att det inte finns några kostnader för transaktioner och det inte finns några 

kostnader för att få tillgång till information (Fama, 1970).  

 

I artikeln “Efficient capital markets: A Review of Theory and Empirical Work” tar Fama 

(1970) upp tre indelningar av den effektiva marknadshypotesen. Uppdelningen görs i 

svag form, semi-stark form och stark form. De olika indelningarna beskriver prissättning 

av tillgångar genom olika nivåer av information. 

 

2.1.1 Svag form 
Famas (1970) första del av den effektiva marknadshypotesen svag form beskriver att 

historisk data inte reflekteras i tillgångens pris. Historisk data innehåller räkenskaper och 

kursrörelser, vilket beskrivs som inte tillräckligt informationsunderlag för att kunna 

förutse framtida rörelser. Fama presenterar även att stora marknadsreaktioner i en tillgång 
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ofta är till följd av att ny oförutsägbar information har presenterats för marknaden samt 

att den informationen inte omedelbart kan användas för att ge en korrekt prissättning.  

 

2.1.2 Semi-stark form 
Indelningen semi-stark form beskriver en marknad där både historisk data och all 

information som är publicerad för allmänheten är prissatt i tillgången. Information som 

indelningen semi-stark form prissätter är nyemissioner, rapporter samt allmänt publicerad 

information (Fama, 1970).  

 

2.1.3 Stark form 
Indelningen stark form beskriver en marknad där all information är prissatt i tillgången. 

Skillnaden mot föregående semi-stark form är att även om informationen är av 

monopolistisk karaktär, exempelvis information inom bolag, som inte är publicerad för 

allmänheten är den prissatt i tillgången. Information av monopolistisk karaktär anses 

endast tillhöra insynspersoner (Fama, 1970).  

 

2.2 Informationsasymmetrin 
På marknader, oavsett vilken typ, har olika aktörer tillgång till olika mängder information. 

Det gap som finns mellan informationen som två eller flera parter besitter kallas 

informationsasymmetri. I förekommande fall är det säljaren på en marknad som har 

information om en varas kvalitet, medan köparen inte har någon information om varans 

kvalitet alls. Det skapar en stor snedvridning och resulterar i att förtroendet mellan 

aktörerna på en marknad minskar (Akerlof, 1970). Dierkens (1991) artikel konstaterar att 

högre chefer och ledande personer besitter mer information än vad marknaden gör. Denna 

information kan bli tillgänglig för marknaden genom att bolaget arrangerar event för att 

delge marknaden ny information om bolaget. Generellt är gapet mellan den information 

som insynspersoner och marknaden besitter som störst innan ett informationsevent har 

ägt rum och som minst efter.  
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Informationsövertag kan ta sig uttryck på olika sätt och vara olika stort beroende på nivån 

av informationen som insynspersonen innehar i förhållande till marknaden och beroende 

på hur väl det rapporteras om bolaget av analytiker på marknaden. Tidigare forskning 

inom insynshandel har visat att handel inom mindre bolag är mer informativa och desto 

mindre bolag desto lättare tillgång till information har en chef jämfört med en chef i ett 

större bolag (Jeng et al, 2003; Seyhun,1986; Lakonishok & Lee, 2001). Asymmetrisk 

information kan även se ut på olika sätt i olika typer av bolag. Forskning har visat på att 

företag med inriktning på området för forskning och utveckling har högre grad av 

informationsasymmetri (Aboody & Lev, 2002).  

 

Nivån av informationen som personer inom bolag besitter varierar beroende på vilket 

position de har, vilket kallas informationshierarki. Seyhun (1986) beskriver olika typer 

av nivåer inom informationshierarkin, det översta skiktet består av styrelseordförande, 

verkställande direktör och övriga personer med exekutiva befattningar. Det mellersta 

skiktet består av chefer som inte omfattas i det översta skiktet. Det lägsta inom Seyhuns 

informationshierarki är styrelseledamöter som inte även har en exekutiv befattning. 

Samtliga personer i Seyhuns informationshierarki är personer som har en ledande 

funktion i bolaget och som i många fall besitter mer information än marknaden. Att vara 

på den lägsta nivån i Seyhuns hierarki innebär därmed inte att man likställs med den 

gemene anställda.  

 

På den finansiella marknaden existerar informationsasymmetri (Dierkens, 1991). För att 

minska det övertag som insynspersonerna har finns det regler om rapportering av 

insynshandel. En insynsperson ska senast tre dagar efter att transaktionen ägde rum 

anmäla detta till Finansinspektionen. Denna anmälningsskyldighet omfattar personer i 

ledande ställning och dess närstående. Det finns även ett förbud mot att handla med den 

egna aktien inom en period av 30 dagar inför en delårsrapport (SFS 1991:980). 

 

2.3 Insynshandel 
Internationellt är insynshandel ett väl forskat område. Att insynshandel genererar 

abnormal avkastning konstateras i flertalet studier (Seyhun, 1986 & 1998; Lakonishok & 

Lee, 2001; Jeng et al., 2003). I sin studie av insynshandel kom Seyhun (1986) fram till 
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att insynshandel genererar abnormal avkastning. Eftersom transaktionskostnaderna kan 

vara höga och det finns ett inslag av riskaversion hos aktörer på marknaden visar 

författarens analys att nivån på informationen har betydelse för marknadens reaktion. 

Lakonishok och Lee (2001) för också fram resultatet att insynshandel genererar abnormal 

avkastning. De konstaterar även att insynspersoner verkar kunna förutse marknadens 

rörelser. Detta förklaras till stor del av att insynspersoner agerar mot strömmen. Generellt 

konstateras även att insynshandel skapar abnormal avkastning, men främst i mindre 

bolag. Samtidigt konstateras det att en strategi baserad på insynshandel är komplicerad. 

Eftersom handel i små bolag är kostsam och reaktionerna på insynshandel i stora bolag 

är begränsade, resonerar författarna kring att det inte är svårt att föreställa sig att en sådan 

strategi kan sluta i sämre avkastning än marknaden.  

 

Som motpol till den forskning som har visat att insynshandel skapar abnormal avkastning 

står Eckbo och Smith (1998). Författarnas studie på den norska handelsplatsen Oslo Stock 

Exchange resulterade i att insynshandel inte skapade någon abnormal avkastning. Den 

portfölj som författarna skapade baserad på insynspersoner blev slagen av en 

genomsnittlig fond. Deras studie baserades på att undersöka insynshandel genom två 

olika metoder varav eventstudie var en av de och den andra var en kombination av olika 

prestationsmått, exempelvis Jensens Alpha. Resultatet av eventstudien visade med 

signifikans att insynshandel genererar abnormal avkastning, medans den andra metoden 

visade motsatt resultat. Författarna resonerade kring sitt resultat genom att anse att 

eventstudier är fel metod för att undersöka insynshandel på det sätt som de ville.  

 

Dargenidou, Tonks och Tsoligkas (2017) talar för att chefer innehar mer information än 

resterande marknaden och därav har ett informationsövertag. Skribenterna tar upp att 

insynspersoner kan välja att gå mot strömmen, genom att sälja efter en bra rapport och 

genom att köpa efter en dålig rapport. Detta fenomen anser Dargenidou et al. (2017) tyder 

på att insynspersonerna endast tror att det är kortvarig förändring i exempelvis bolagets 

omsättning, vilket inte ska ha en effekt aktiekursen på längre sikt. Även skribenterna 

Drobetz, Mussbach och Westheide (2019) presenterar liknande resultat i sin forskning, 

där det framgår att marknadsreaktioner vid köp samt försäljning av VD har en större 

påverkan för bolag med en högre grad av informationsasymmetri. Resultatet tolkades av 
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författarna som att insynspersoner inte endast handlar på informationsövertag utan även 

inväntar rätt tillfälle för att utföra sin handel. 

 

Kim, Ng, Wang och Wang (2016) har i deras studie undersökt 44 olika länder och över 

24 000 företag. Studien visar att reglerade marknader bidrar till att insynshandel är mer 

informativ samt att marknaden blir mer effektiv. Motargumentet som skribenterna tar upp 

i studien är att oreglerade marknader bidrar till mer informativ insynshandel och därav en 

mer effektiv marknad, vilket även deras resultat talar mot. Skribenterna framför att 

ytterligare regleringar av insynshandel kan bidra till ytterligare effektivitet på marknaden. 

Fidrmuc, Goergen och Renneboog (2006) ifrågasätter handelsförbud i deras studie i form 

av att insynspersoner inte får köpa inför rapporter. Författarna för fram att ett sådant 

förbud troligen leder till att när insynspersoner väl handlar efter rapporter, handlar de på 

mer information än vad som är relaterad till rapporten.  

 

Degryse et al. (2014) beskriver att de har observerat en skillnad i sitt resultat mellan 

avyttring och förvärv. Resultatet visade med signifikans att köp gjorda av insynspersoner 

resulterade i upp till 2% abnormal avkastning över eventfönstret på en och en halv månad. 

Säljtransaktioner uppvisade inte samma magnitud som köp och var även mindre 

signifikanta. Inci, Lu och Seyhun (2010) presenterar ett annorlunda resultat, där de inte 

kan se att det finns en skillnad i avkastning direkt på eventdagen mellan köp- eller 

säljtransaktioner.  

 

Insynspersoner utför både köp- och säljtransaktioner på marknaden. Kallunki, Nilsson 

och Hellström (2009) beskriver i studien vad som kan ligga till grund för de olika typerna 

av transaktioner. Anledningar till att insynspersoner säljer sitt innehav kan vara av flera 

olika anledningar, vilket påverkar analysen om vad som kan vara de bakomliggande 

anledningarna. Anledningarna bakom säljtransaktioner kan exempelvis vara av 

diversifieringsskäl, att insynspersoner vill sprida sina innehav och sänka den enskilda 

bolagsrisken, eller att personen är i behov av en större andel likvider. Huddart och Ke 

(2007) och Kallunki et al. (2009) kommer fram till samma slutsats att insynspersoner 

säljer genomsnittligt mindre belopp innan en sämre rapport. Resultatet visar dock att 

insynspersoner som har investerat en stor del av sin förmögenhet i bolaget säljer mer inför 

en dålig rapport och vice versa. 
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2.3.1 Storlek 
I en studie gjord på den amerikanska marknaden konstaterar Seyhun (1986) att 

insynshandel genererar abnormal avkastning. Han konstaterar även att det finns ett 

samband mellan abnormal avkastning och storleken på bolaget. I mindre bolag 

konstaterar Seyhun att effekten av insynshandel är större än för stora bolag. En tolkning 

som görs av författaren är att transaktionskostnader för handel med de mindre bolagen är 

högre än för de små, vilket förhindrar aktörer på marknaden från att med en gång prisa in 

insynshandeln. Att effekten av insynshandel är större i små bolag än i stora stödjer 

Lakonishok och Lee (2001). De för även resonemanget vidare genom att titta på vad de 

kallar starka köp- och säljsignaler. Starka köp och säljsignaler är händelser då minst tre 

insiders utför transaktioner för ansenliga summor. Resultatet visade att inte ens starka 

köpsignaler som normalt sätt skapar hög avkastning, innehåller tillräckligt mycket 

information för att avkastningen ska bli abnormal i de stora bolagen. En annan studie 

gjord på den amerikanska marknaden av Jeng et al. (2003) visade på att det inte finns ett 

samband mellan abnormala avkastning och företagsstorlek. I studien undersöktes tre olika 

omfattningar på företagen små, mellan och stora bolag. 

 

Degryse, de Jong och Lefebvre (2014) har gjort eventstudier om insynshandel i 

Nederländerna och kom fram till att bolag med låg likviditet i handeln av aktien genererar 

högre abnormal avkastning. Detta anser de ligger i linje med informationsasymmetrin, då 

studien visar på det motsatta mönstret vid försäljning av aktier, då lägre likviditet i handel 

för aktien vid försäljning visar på lägre informationsasymmetri.  

 

2.3.2 Befattning 
Informationshierarki talar för att desto högre upp i hierarkin man befinner sig desto mer 

information besitter man. Seyhun (1986) ansåg genom sin studie att 

marknadsreaktionerna var större vid insynsköp av en person med en högre befattning, 

med argumentet att insynspersonen har mer information och kan därav ta ett bättre beslut. 

Dardas och Güttler (2011) fann mer specifika bevis för den svenska marknaden, eftersom 

det var en av åtta länders marknad de undersökte. Skribenterna fann bevis för att det i 
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Sveriges finns informationshierarkier, även om dessa bevis benämns som försiktiga. 

Fidrmuc, Goergen och Renneboog (2006) fann i sin studie inget samband mellan 

informationshierarki och utfallet av abnormal avkastning. Deras resultat visade på att 

information om insynsköp av VD hade en lägre marknadspåverkan än andra chefers 

marknadspåverkan. Teorin om informationshierarkin och dess effekter på 

marknadsreaktionerna av insynshandel motbevisades då skribenterna resonerar kring att 

en VD normalt sett anses ha mest information om företaget och därmed bör vara mest 

informativ i insynshandel och ge störst reaktioner på marknaden. I motsats ser Drobetz, 

Mussbach och Westheide (2019) i sin studie som är gjord på insynshandel att de tydligaste 

marknadsreaktioner var utlösta av när en VD köpte och sålde. När skribenterna 

undersökte andra befattningar fann de mindre eller inga marknadsreaktioner efter att 

insynsperson köpte och sålde. 

 

Hillier, Korczak och Korczak (2014) kom fram till att insynshandel för finansdirektörer 

och VD uppvisar abnormal avkastning. Skribenterna går emot tidigare forskning, då de 

för fram att de inte anser att det är informationsövertag som är anledningen till att 

abnormal avkastning skapas utan det är finansdirektörers och VD:s expertis och 

kompetens som är anledningen. Skribenterna Wang, Shin och Francis (2011) redovisar 

ett liknande resultat. De fann att finansdirektörers insynsköp resulterade i högre abnormal 

avkastning än vad insynsköp av VD gjorde. 

 

2.4 Hypoteser  
I kvantitativ metod används hypotesprövning med hjälp av slumpmässiga urval, för att 

bedöma antaganden om populationen. Vid hypotesprövning formulerar man en 

nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) används för att kunna uttala sig om en variabel 

(Körner & Wahlgren, 2015). Utifrån studiens fokus och tidigare forskning har följande 

hypoteser valts: 

 

Hypotes 1 

H0 = Insynshandel genererar ingen abnormal avkastning 

H1 = Insynshandel genererar abnormal avkastning  
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Hypotes 2 

H0 = Ingen skillnad i abnormal avkastning mellan avyttring och förvärv 

H1 = Skillnad i abnormal avkastning mellan avyttring och förvärv 

 

Hypotes 3  

H0 = Ingen skillnad i abnormal avkastning beroende på om bolaget är litet eller stort  

H1 = Skillnad i abnormal avkastning beroende på om bolaget är litet eller stort 

 

Hypotes 4  

H0 = Befattning genererar ingen skillnad i abnormal avkastning  

H1 = Befattning genererar skillnad i abnormal avkastning 
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3. Metod 
Datainsamling till studien har huvudsakligen gjorts från Finansinspektionens 

insynsregister. Finansinspektionens insynsregister innehåller data från och med 3 juli 

2016 och omfattar samtliga inrapporterade transaktioner gjorda av insynspersoner s i 

bolag noterade på de reglerade svenska handelsplatserna (Finansinspektionen, 2020). De 

insynstransaktioner som är medtagna i den här studien är från 2019. De historiska 

stängningskurserna för bolagen på Large Cap, Small Cap och jämförelseindexet OMXSPI 

är hämtat från NASDAQ OMX Sverige för både år 2018 och 2019. 2018 års börskurser 

och indexkurser används för att kunna göra den estimeringsperiod på 250 dagar innan 

eventet ägde rum, som behövs i respektive eventstudie.  

 

Studien grundar sig på kvantitativ metod i form av eventstudier. Fördelarna med att 

använda kvantitativ metod är flera. Objektivitet är en fördel med kvantitativ metod 

eftersom forskarens egna värderingar hålls utanför analysen eftersom den grundar sig på 

den data och de statistiska metoder som använts. En annan fördel med kvantitativ metod 

är exakthet (Denscombe, 2017).  

 

Den här studien använder sig av en deduktiv ansats vilket innebär att studien använder 

sig av hypoteser som är formulerade genom utvalda teorier. Framtagandet av teorier och 

hypoteser kommer först därefter samlas det nödvändiga datamaterialet för studien in. 

Deduktiv ansats är vanligen förknippat med positivistiskt paradigm vilket denna studie är 

uppbyggd på (Bell, Bryman, & Harley, 2019). Positivistiskt paradigm lämpar sig för den 

här studien eftersom den tillämpar ett objektivt och opartiskt förhållningsätt när ett 

samhälleligt fenomen studeras. Dessutom ligger fokus på fakta och siffror vilket 

förknippas med kvantitativ forskning (Denscombe, 2017).  

 

3.1 Eventstudie 
Valet av eventstudier för att undersöka marknadens reaktioner av insynshandel, grundar 

sig i att en eventstudie tar fram marknadens reaktion i form av abnormal avkastning för 

det undersökta eventet. Campbell, Lo och MacKinlay (1997) för fram att eventstudier är 

den mest framgångsrika metoden inom området för “Corporate finance” och eventstudier 
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har dominerat detta område i den empiriska forskningen. Studier med fokus på abnormal 

avkastning på eventdagen använder sig av eventstudier för tyda marknadens reaktioner 

(Campbell, Lo, & MacKinlay, 1997). Under hypotesen att marknaden är effektiv är en 

eventstudie ett standardval av metod för att undersöka påverkan av ett event för 

aktieägarnas förmögenhet (Binder, 1998). 

 

Det finns kritik mot metoden eventstudier. Eckbo och Smith (1998) utförde sin studie 

med hjälp av två olika metoder, varav den ena var eventstudie. De valde att ha med 

eventstudie som metod för att kunna jämföra sitt resultat mot tidigare forskning inom 

området för insynshandel exempelvis Seyhun (1986). Resultatet var att vid användning 

av eventstudie visade det sig att insynshandel skapade en abnormal avkastning. 

Forskarnas andra metodval kunde inte uttyda någon abnormal avkastning för 

insynshandel, vilket resulterade i två olika resultat gällande om insynshandel leder till 

abnormal avkastning. Detta skapar osäkerhet kring pålitligheten av eventstudier eftersom 

metodens resultat inte alltid är samma som andra metoder. Trots detta har denna studie 

baserats på eventstudie som val av metod eftersom flertalet välkända artiklar använder 

sig av metodiken eventstudie, vilket anses skapa trovärdighet för metodvalet. 

 

Campbell, Lo och MacKinlay (1997) bygger sin eventstudie på sju steg. MacKinlay 

(1997) argumenterar för att presentera strukturen i ett tidigt stadie för att bidra med en 

översikt över arbetet. De sju stegen är: 

 

1. Definition av eventfönster 

2. Urvalskriterier 

3. Normal och abnormal avkastning 

4. Estimeringsperiod 

5. Beräkningar av avkastning 

6. Empiriska resultat 

7. Analys och slutsats 
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3.1.1 Eventfönster 
Skapandet av en eventstudie börjar enligt MacKinlay (1997) med att skapa en struktur för 

hur eventfönstret ska se ut. Beroende på vilken typ av event som undersöks och vilken 

typ av information som eftersöks är det lämpligt att anpassa antalet dagar i eventfönstret. 

Detta med syfte att kunna fånga upp de reaktioner som sker och som nödvändigtvis inte 

sker på eventdagen eller precis intill. I den här studien består eventfönstret av totalt elva 

dagar. Fem dagar före eventet (T-5), eventdagen (T0) och fem dagar efter eventet (T+5). 

Reglerna för insynshandel säger att handeln måste rapporteras senast tre dagar efter att 

den ägt rum. Därmed består studiens eventfönster av elva dagar för att säkerställa att 

marknaden hinner få kännedom om insynshandeln och hinner reagera på den. Ju längre 

eventfönster som väljs desto större är risken att andra händelser äger rum och att annan 

information blir tillgänglig för marknaden. Därmed blir det svårare att urskilja vilken 

effekt det undersökta eventet faktiskt fick på marknaden.  

 

Figur 3.1. Eventfönster 

 
 

3.1.2 Urvalskriterier 
Studien är baserad på insynspersoners transaktioner som ägt rum under 2019 men 

innehåller kursdata från både 2018 och 2019 för att kunna göra estimeringar baserat på 

historiska kurser. Valet har gjorts att endast undersöka insynshandel som gjorts under 

2019 och grundar sig i forskningens tidshorisont samt att användandet av det senaste 

börsåret är mest relevant och bidrar med det mest aktuella resultatet eftersom ingen 

forskning gjorts på samma område i Sverige på material från 2019. Både köp- och 

säljtransaktioner med en transaktionsvolym på minst 50 000 kr undersöks. Kravet på att 

transaktionsvolymen ska uppgå till minst 50 000 kr beror på att transaktionsvolymen inte 

ska vara för liten i förhållande till börsvärdet. Det är även en av urvalsparametrarna 

eftersom det i reglerna för insynshandel framgår att om en insynsperson har gjort 
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transaktioner på ett år som understiger 50 000 kr behöver dessa inte rapporteras (SFS 

2000:1087). Ett urval som baseras på större transaktioner än 50 000 kr riskerar att 

exkludera mindre bolag, där större transaktioner inte är lika vanligt förekommande. Det 

skulle därmed kunna ge ett för litet urval bland de mindre bolagen. Samtliga bolag är 

listade på Large Cap och Small Cap på Stockholmsbörsen.  

 

Studien vill undersöka transaktioner som ägt rum på insynspersoners egna initiativ. 

Därför har transaktioner av annan karaktär än förvärv eller avyttringar av aktier har tagits 

bort, exempelvis optioner och tilldelningar enligt incitamentsprogram. Transaktioner som 

har publicerats för marknaden samma dag som en kvartals- eller årsrapport publicerats 

har tagits bort, därför att det i de fallen är svårt att urskilja om marknadens reaktioner 

beror på information kopplat till rapporten eller om den beror på nyheten om 

insynshandel.  

 

Mindre korrigeringar som har gjorts är borttagning av transaktioner i annan valuta än 

svenska kronan på grund av att valutakurser försvårar att få fram korrekt belopp i svenska 

kronor. En annan korrigering som har gjorts är att insynsköp där den 

rapporteringsskyldiga inte har rapporterat på ett korrekt sätt har tagits bort, då detta har 

fått revideras i efterhand och marknaden därmed har reagerat på felaktig information. För 

att kunna uttyda en marknadsreaktion på publiceringsdagen av insynstransaktionen har 

urvalet av insynstransaktioner korrigerats så att alla transaktioner är utförda på börsdagar. 

 

Genom att det inte går att utlösa enskilda marknadsreaktioner för respektive transaktion 

på dagar där flera insynsköp har publicerats, har samtliga transaktioner kombinerats till 

en transaktion och därmed ett event för den aktuella handelsdagen. Datamaterialet består 

efter urvalen och gjorda korrigeringar av 877 transaktioner varav 624 köptransaktioner 

och 253 säljtransaktioner.  

 

3.1.3 Estimeringsperiod 
En eventstudie bygger på ett eventfönster samt beräkningar för perioden innan 

eventfönstret. Estimeringsperioden ligger till grund för beräkningen av den förväntade 

avkastningen för ett specifikt bolag. MacKinlay (1997) tar upp att för en eventstudie som 
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undersöker daglig avkastning behövs ett underlag på minst 120 dagar innan eventfönstret 

för ha tillräckligt med data för att beräkningarna ska vara trovärdiga och uppvisa korrekta 

rörelser för samtliga bolag. Den här studien kommer att innehålla 250 dagar innan 

eventfönstret. Valet av att använda dagar som motsvarar ett helt börsår är för att ge 

beräkningarna reliabilitet. Ju längre period som används desto mindre är risken att något 

extremfall får påverkan på totalen.  

 

Figur 3.2. Estimeringsperiod 

 
 

3.1.4 Normal och abnormal avkastning 
Måttet för att ta reda på om en insynstransaktion har gett marknadsreaktioner utöver det 

vanliga är abnormal avkastning. För att kunna beräkna abnormal avkastning behövs den 

faktiska avkastningen (MacKinaly, 1997). 

 

3.1.4.1 Faktisk avkastning 
Den faktiska avkastningen har beräknats genom användningen av den naturliga 

logaritmen.  

 

𝑅",$ = ln	 ) *+,,
*+,,-.

/      (1) 

 

Ri,t = Faktisk avkastning för aktie i under tidpunkt t 

Ln = Naturlig logaritm 

Pi,t = Stängningskurs för aktie i vid tidpunkt t 

Pi, t-1= Stängningskurs för aktie i dagen före tidpunkt t 
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3.1.4.2 Förväntad avkastning 
Baserat på skattningen som gjorts kan den förväntade avkastningen beräknas. 

Beräkningen av den förväntade avkastningen görs enligt MacKinlays marknadsmodell 

(1997). Förväntad avkastning beräknas för att kunna jämföras med den faktiska 

avkastningen i eventfönstret.  

 

𝑅",$ = 𝛼",$ + 𝛽"𝑅3,$ + 𝜀",$     (2) 

 

Ri,t= Förväntad avkastning för aktie i under tidpunkt t 

𝛼"=	Osystematisk	risk	för	aktie	i	

𝐵" = Systematisk risk för aktie i 

Rm,t= Avkastning för marknadsportfölj vid tidpunkt t 

𝜀",$= Felvariabel antas vara 0 

 

3.1.4.3 Abnormal avkastning 
Abnormal avkastning (AR) visar differensen mellan faktisk avkastning och förväntad 

avkastning (MacKinaly, 1997). 

 

𝐴𝑅",$ = 𝑅",$ − 8𝛼" + 𝛽"𝑅3,$9    (3) 

 

ARi,t = Abnormal avkastning för aktie i under tidpunkt t 

Ri,t = Faktisk avkastning för aktie i under period t 

𝛼"=	Osystematisk	risk	för	aktie	i	

𝐵" = Systematisk risk för aktie i 

Rm,t= Avkastning för marknadsportfölj under period t 

 

3.1.4.4 Kumulativ abnormal avkastning 
Kumulativ abnormal avkastning (CAR) beskriver sammanförda värden för abnormal 

avkastning. 

 

 

(4) 
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CARi,t = Kumulativ abnormal avkastning för aktie i under period t  

ARi,t = Abnormal avkastning för aktie i under period t 

 

3.1.4.5 Genomsnittlig abnormal avkastning 
Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) visar på ett genomsnitt på den abnormala 

avkastningen per dag. 

 

 

(5) 

 

 

 

AARi, t = Genomsnittligt abnormal avkastning för aktie i under period t 

ARi, t = Abnormal avkastning för avkastning för aktie i under period t 

 

3.1.4.6 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 
Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (CAAR) visar på ett genomsnitt av den 

framräknade ackumulerade abnormala avkastningen. 

 

 

(6) 

 

 

 

CAARt= Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för aktie i under period t 

CARi,t = Kumulativ abnormal avkastning för aktie i under period t  

 

3.2 Variabler 
Med syfte att undersöka sambanden mellan de olika parametrarna som studien undersöker 

och för att skapa förståelse för dem skapas variabler. Nedan tas två olika typer av 

variabler, beroende variabel och oberoende variabel upp. 
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3.2.1 Beroende variabel 
Studien använder sig av en beroende variabel i form av den abnormala avkastningen. 

Valet av att ha abnormal avkastning som den beroende variabeln grundar sig i att 

variabeln förklarar hur marknadsreaktionen har visat sig i för de enskilda eventdagarna i 

eventfönstret. Abnormala avkastningen tyder på de enskilda dagarnas avkastning över det 

förväntade, vilket ger en mer detaljrik bild än att exempelvis använda sig utav den 

kumulativa abnormala avkastningen, som visar avkastningen för hela eventfönstret. 

 

3.2.2 Oberoende variabel 
Studiens syfte är att undersöka om marknadens reaktion på insynshandel påverkas av 

insynspersonens befattning och av om bolaget är litet eller stort. Det undersöks även om 

transaktionen är av typen avyttring eller förvärv har betydelse för marknadens reaktion. 

Dessa tre parametrar används som oberoende variabler. Ett antagande görs således att 

insynspersoners befattning, om bolaget är stort eller litet och att transaktionstypen 

påverkar den abnormala avkastningen men att omvänt förhållande inte gäller.  

 

Variabeln befattning delas in fem olika kategorier. Kategorierna är indelade och kodade 

på följande sätt:  

 

1. VD/Vice VD 

2. Styrelseledamot/suppleant 

3. Högre chef (Exempelvis finansdirektör) 

4. Chefer och övriga anställda (Exempelvis avdelningschef) 

5. Närstående 

 

De fem kategorierna ligger till grund för att kunna undersöka skillnader mellan 

befattningar för insynshandel. Kategoriseringarna har gjorts utifrån en tanke om att 

personer på högre nivå i bolaget besitter mer information om bolaget och personer på 

lägre nivå besitter mindre information. Kategoriseringen är därmed en grov indelning i 

nivåer baserat på nivån av information som personerna kan tänkas besitta.  
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Variabeln bolagets storlek definieras av om det är listat på Large Cap eller Small Cap. 

Bolag listade på Small Cap definieras som litet och bolag listade på Large Cap definieras 

som stort. Kodningen är gjord på följande sätt: 

 

0. Litet bolag 

1. Stort bolag   

 

Variabeln transaktionstyp är kodad enligt följande: 

 

0. Avyttring  

1. Förvärv  

 

3.3 Empirisk förankring 
För att styrka studiens trovärdighet och att den är korrekt utförd, tas begreppen validitet, 

reliabilitet och överförbarhet upp.  

 

3.3.1 Validitet 
Validitet tyder på noggrannheten och precisionen i data. Validitet förklarar även hur 

lämplig det samlade datamaterialet är för studien och dess forskningsfråga. 

Utgångspunkten är att undersöka forskningsområdet och återspegla “sanningen” på ett 

träffsäkert sätt (Denscombe, 2017). 

 

Eventstudierna har gjorts enligt en på förhand utarbetad mall innan datasamlingens start 

med standardiserade formler. Den unika kurs- och insynsdata för de enskilda 

eventfönsterna har varit det enda som har ändrats i formlerna för respektive eventfönster. 

Detta utgångssätt har minskat risken för fel och tyder på noggrannhet och precision i 

hanteringen av data.  Källor som har varit basen till datainsamlingen har tagits från 

trovärdiga och objektiva källor, NASDAQ OMX Sverige samt Finansinspektionen. Valet 

av källor till datainsamlingen ger arbetes forskningsresultat trovärdighet. Det har bara 
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använts av sekundära källor i arbetet vilket ligger i linje med att materialet återspeglar 

”sanningen” på ett träffsäkert sätt. 

 

3.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att de mått och indikatorer som används i mätningar är tillförlitliga 

och att resultatet blir samma varje gång studien görs (Lind, 2014). Studien följer en 

väletablerad metod för eventstudier utarbetade av MacKinlay (1997). Därmed är 

mätningen av respektive event standardiserade och om studierna görs om upprepade 

tillfällen kommer resultatet att bli samma. De statistiska testen är utföra i SPSS vilket 

betyder att det är gjort på ett standardiserat sätt och om samma data läggs in igen blir 

resultaten samma.  

 

3.3.3 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär att resultaten i en studie går att applicera på andra liknande 

sammanhang och inte bara är användbara i just den kontexten som den egna studien 

befinner sig i (Lind, 2014). Det finns flera saker i studiens utformning som gör att 

resultaten åtminstone på den svenska marknaden kan anses vara överförbara. Studien 

bygger på data från 2019 vilket är det senaste hela börsåret, vilket innebär att resultaten 

är ytterst aktuella. Studien är utformad efter MacKinlays väl beprövade metod för 

eventstudier och följer hans sju steg. Det gör att resultatet är framtaget på väl beprövade 

sätt och relativt enkelt går att replikera. Andra länder har andra förutsättningar och andra 

regler för publika handelsplatser för aktier och därmed är det inte säkert att studiens 

resultat är överförbara till dessa marknader med andra förutsättningar.  

 

3.4 Testmetoder 
Efter att ha utfört eventstudier i Excel för samtliga transaktioner som gjorts på Large Cap 

och Small Cap 2019 har statistiska test gjorts i datorprogrammet SPSS. Syftet med 

statistiska test är att pröva studiens hypoteser för att kunna acceptera eller förkasta dem. 

I den här studiens statistiska test används genomgående signifikansnivån 5%.  
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3.4.1 Normalfördelning 
För att veta vilka metoder som är lämpliga att använda för att testa studiens hypoteser 

behöver det framgå om materialet är normalfördelat eller inte. I det här fallet görs en 

uppskattning av materialets fördelning i ett histogram. I histogrammet finns en kurva som 

visar hur en normal kurva ser ut. Genom att studera materialets fördelning utifrån den 

normala kurvan kan det avgöras om det är normalfördelat eller inte (Körner & Wahlgren, 

2015). 

 

3.4.2 T-test  
Ett t-test är en metod vars användningsområde är att undersöka om det finns en skillnad 

mellan två gruppers medelvärden. Syftet är också att undersöka om en eventuell skillnad 

mellan gruppernas medelvärde är statistiskt signifikant. ”Independent sample t-test” har 

använts för att samla information vid ett tillfälle men från två olika grupper (Pallant, 

2016). 

 

3.4.3 Envägs ANOVA-test 
För att kunna jämföra flera gruppers medelvärden kan ett envägs ANOVA-test (One-way 

analysis of variance) göras. Principen är samma som vid ett t-test, med skillnaden att fler 

än två grupper kan jämföras. I det här fallet används testet för att undersöka de fem 

befattningarnas medelvärde (Pallant, 2016).  

 

3.4.4 Korrelationsanalys  
Ett Pearsons korrelationstest används för att kontrollera sambandet mellan studiens 

variabler och mäts genom en korrelationskoefficient. Intervallet för korrelationen ligger 

mellan -1 och 1. Korrelation som är 0 betyder att det inte finns något samband mellan 

variablerna. Korrelation som är -1 betyder att det är ett maximalt negativt samband och 1 

betyder att det är ett maximalt positivt samband (Körner & Wahlgren, 2015). Pallant 

(2016) delar in korrelationen i intervall baserat på hur stark den anses vara. 0,1 till 0,29 

är svag korrelation, 0,3 till 0,49 är medelstark och 0,5 till 1 är stark. Samma resonemang 

gäller även för negativa korrelationer.   
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3.4.5 Multipel regression  
För att undersöka om det finns någon korrelation mellan studiens angivna oberoende 

variabler mot en beroende variabel används multipel regressionsanalys (Pallant, 2016). I 

en studie med flera variabler finns det risk för multikollinearitet, vilket innebär att två 

eller flera variabler har hög korrelation med varandra. Om det är fallet kan inte alla 

variabler med hög korrelation med varandra användas eftersom de i stort sätt mäter 

samma sak. För att kontrollera för multikollinearitet används VIF-värdet från 

regressionskörningen. Ett är det lägsta värdet som VIF kan anta och enligt Pallant (2016) 

innebär värden under tio att multikollinearitet kan uteslutas. R2 i regressionsanalysen är 

modellens förklaringsgrad, det vill säga hur stor del av den beroende variabeln abnormal 

avkastning som är förklarad av modellens oberoende variabler. I regressionsanalysen 

framgår även beta. Ett betavärde förklarar hur mycket en oberoende variabel påverkar 

den beroende variabeln.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de eventstudier som gjorts på den insynshandel 

som ägt rum 2019 av personer med insyn i bolag listade på Large Cap och Small Cap på 

Stockholmsbörsen. Resultatet presenteras i form av text och tabeller.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 
Denna studie undersöker de oberoende variablerna transaktionstyp, bolagets storlek och 

befattning och dess påverkan på den beroende variabeln abnormal avkastning. För att 

skapa en bild över hur materialet ser ut och dess fördelning presenteras det nedan i 

tabeller. Det slutgiltiga materialet består efter urval och rensningar av 877 transaktioner. 

Fördelningen av avyttring och förvärv visar att det är klar majoritet förvärv kontra 

avyttring i materialet. Se tabell 4.1. Variabeln bolagets storlek baseras på om bolaget är 

listat på Large Cap eller Small Cap. Bolag listade på Large Cap definieras som stora och 

bolag listade på Small Cap definieras som små bolag. Majoriteten av transaktionerna är 

gjorda i de stora bolagen, se tabell 4.1.   
 

Tabell 4.1. Transaktionstyp och bolagsstorlek  

Bolagsstorlek Avyttring  Förvärv  Totalt  

Litet  

Stort  

54 

199 

228 

396 

282 (32%) 

595 (68%) 

Totalt 253 (29%) 624 (71%) 877 (100%) 

 

Efter sammanslagning av insynspersonernas befattningar i de fem kategorierna ser 

fördelningen ut som framgår av tabell 4.2. Flest antal transaktioner är det gjorda i gruppen 

mellanchefer och minst antal transaktioner är det gjorda i gruppen närstående. Generellt 

är fördelningen relativt jämn, vilket är positivt när jämförelser ska göras mellan 

grupperna.  
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Tabell 4.2. Befattning 

Befattning Antal Procent 

VD/Vice VD 

Styrelseledamot  

Högre chefer 

Mellanchefer 

Närstående 

183 

168 

135 

243 

148 

21 

19 

15 

28 

17 

Totalt  

 

 

877 100 

Den abnormala avkastningen på eventdagen för samtliga event ligger i ett stort spann 

mellan -23,9 % och 27%. I snitt var den abnormala avkastningen 0,0008, det vill säga 

0,08%, vilket betyder att den genomsnittliga abnormala avkastningen som skapades av 

samtliga 877 event var positiv men inte så hög.   

 

Tabell 4.3. Abnormal avkastning eventdagen 

 AR 

Minsta värde 

Största värde 

Medelvärde  

Standardavvikelse  

-0,238548 

0,273603 

0,000852 

0,027247 

 

Figur 4.1 visar marknadens genomsnittliga reaktioner utöver det normala, det som kallas 

den genomsnittliga abnormala avkastningen, för eventfönsterna. De största reaktionerna 

äger rum på eventdagen (T0) för bolagen listade på Small Cap. Bolagen på Large Cap 

visar inga större rörelser under eventfönstret, utan trenden ligger hela tiden nära noll. 

Bolagen för Large Cap kan dock uppvisa att det finns en reaktion dagen efter eventet, det 

kan antingen betraktas som en försenad reaktion eller att rörelsen inte har någon koppling 

till eventet. Bolagen på Small Cap visar att det sker stora reaktioner både innan och efter 

eventdagen. Dessa reaktioner har sannolikt ingen koppling till den insynshandel som 

rapporterades på eventdagen.  
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Figur 4.1. Genomsnittlig abnormal avkastning för eventfönster 

 

Figur 4.2 visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för hela 

eventfönstret på elva dagar. Det går att utläsa från grafen att den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen skiljer sig åt mellan Large Cap och Small Cap. Large 

Cap visar på en överlag negativ trend för hela eventfönstret. Small Cap uppvisar större 

rörelser än Large Cap över hela eventfönstret. Det framgår även från två dagar innan 

eventet och framåt är trenden för Small Cap positiv. 

  

 
Figur 4.2. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för eventfönster 
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4.2 Hypotesprövning  
Marknadens reaktion på insynshandel mäts genom variabeln AR, abnormal avkastning. 

Studiens fyra hypoteser testas med hjälp av hypotesprövning. Signifikansnivån 5% 

används för hypotesprövningen.  

 

Det framgår av histogrammet i bilaga 3 att materialet som hypoteserna bygger på inte är 

normalfördelat, vilket beror att materialet innehåller ett antal extremvärden.  Är materialet 

tillräckligt stort är det i sig acceptabelt att användas som om materialet vore 

normalfördelat, vilket innebär att extremvärden inte har en större påverkan på resultatet 

(Pallant, 2016). I det här fallet är materialet tillräckligt stort för att kunna användas som 

om det vore normalfördelat.  

 

4.2.1 Hypotes 1  
H0 = Insynshandel genererar ingen abnormal avkastning 

H1 = Insynshandel genererar abnormal avkastning  

 

T-testet som testade abnormal avkastning på eventdagen visade ett signifikansvärde på 

0,355, se tabell 4.5. 0,355 är högre än signifikansnivån 5%, vilket innebär att 

nollhypotesen accepteras. Det går därmed inte påvisa att insynshandel genererar någon 

abnormal avkastning.  

 

Tabell 4.4. Resultat av t-test AR 

Antal Medelvärde Konfidensintervall Sig. 

877 0,000850 Lägsta värde 

-0,000952 

Högsta värde 

0,002653 

0,355 

 

4.2.2 Hypotes 2  

H0 = Ingen skillnad i abnormal avkastning mellan avyttring och förvärv 

H1 = Skillnad i abnormal avkastning mellan avyttring och förvärv 
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I tabell 4.6 visas medelvärdet för AR. För att se om det är en statistisk signifikant skillnad 

används ett t-test. Testet visar ett signifikansvärde som är 0,013, vilket är lägre än den 

valda signifikansnivån 5%. Det betyder att nollhypotesen kan förkastas. Därmed kan vi 

påvisa att det är skillnad i abnormal avkastning mellan avyttring och förvärv. Avyttring 

visar på negativ abnormal avkastning medan förvärv visar på positiv abnormal 

avkastning, se tabell 4.5.  

 

Tabell 4.5. Resultat t-test transaktionstyp 

 Antal Medelvärde AR Konfidensintervall 95% Sig. 

Avyttring 

Förvärv  

253 

624 

-0,002717 

0,002297 

Lägsta värde 

-0,008981 

Högsta värde 

-0,001047 

0,013 

 

4.2.3 Hypotes 3  
H0 = Ingen skillnad i abnormal avkastning beroende på om bolaget är litet eller stort  

H1 = Skillnad i abnormal avkastning beroende på om bolaget är litet eller stort 

 

I tabell 4.7 visas medelvärdet för AR. Medelvärdet visar att AR är högre för små bolag 

än för stora bolag. För att testa om denna skillnad är statistisk signifikant används ett t-

test. Testet visar ett signifikansvärde som är 0,002, vilket är lägre än den valda 

signifikansnivån 5%. Det betyder att nollhypotesen kan förkastas och därmed kan vi 

påvisa att det är skillnad i abnormal avkastning beroende på om bolaget är stort eller litet. 

Positiv abnormal avkastning genereras i de små bolagen och negativ abnormal avkastning 

genereras i de stora bolagen, se tabell 4.6. 

 

Tabell 4.6. Resultat t-test bolagsstorlek 

 Antal Medelvärde AR Konfidensintervall 95% Sig. 

Litet  

Stort  

282 

595 

0,005063 

-0,001146 

Lägsta värde 

0,002369 

Högsta värde 

0,010049 

0,002 
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4.2.4 Hypotes 4  
H0 = Befattning genererar ingen skillnad i abnormal avkastning  

H1 = Befattning genererar skillnad i abnormal avkastning 

 

Eftersom insynshandel som helhet visade sig inte generera abnormal avkastning valdes 

det att undersöka befattningar uppdelat i avyttringar och förvärv. Medelvärdena för 

abnormal avkastning för de olika befattningarna, både för avyttring och förvärv visas i 

tabell 4.7. Tabellen visar att samtliga befattningar genererade negativ abnormal 

avkastning vid avyttring. Det framgår däremot att för förvärv genererades positiv 

abnormal avkastning för styrelseledamöter och närstående. Resterande tre befattningar 

genererade även de negativ abnormal avkastning vid förvärv. För att se om det faktiskt är 

någon skillnad i abnormal avkastning mellan grupperna används ett envägs ANOVA-test. 

ANOVA-testet för avyttring visar ett signifikansvärde på 0,519. Det är högre än 

signifikansnivån 5%, vilket innebär att nollhypotesen accepteras. Det går därmed inte att 

med statistisk signifikans påvisa några skillnader i abnormal avkastning mellan de olika 

befattningarna vid avyttring. Testet för förvärv visar ett signifikansvärde på 0,033. Det är 

lägre än signifikansnivån 5%, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. Det går därmed 

att med statistisk signifikans att påvisa skillnader i abnormal avkastning mellan de olika 

befattningarna vid förvärv. 
 

Tabell 4.7. Resultat envägs ANOVA-test 

   

Medelvärde 

Konfidensintervall  

Sig.  Lägsta värde Högsta värde 

A
vy

ttr
in

g 

VD/Vice VD 
Styrelseledamöter  
Högre chefer 
Mellanchefer 
Närstående 

-0,002 
-0,007 
-0,004 
-0,001 
-0,003 

-0,006 
-0,018 
-0,008 
-0,004 
-0,009 

0,002 
0,004 
-0,001 
0,001 
0,008 

 
 

0,519 

Fö
rv

är
v 

VD/Vice VD 
Styrelseledamöter  
Högre chefer 
Mellanchefer 
Närstående 

-0,000 
0,007 
-0,000 
-0,002 
0,002 

-0,003 
0,001 
-0,004 
-0,006 
-0,001 

0,003 
0,013 
0,004 
0,003 
0,015 

 
 

0,033 
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4.3 Korrelationsanalys 
Övergripande visar korrelationsmatrisen att de flesta variablerna inte uppvisar tillräckligt 

hög korrelation mellan varandra för att anses korrelera med svag styrka eller starkare. 

Korrelationerna mellan den beroende variabeln AR och de oberoende variablerna visar 

att sju av åtta variabler inte uppfyller kraven för svag korrelation. Variabeln bolagets 

storlek har i och med sin korrelationskoefficient -0,107 svag negativ korrelation med den 

beroende variabeln AR. Den starkaste korrelationen mellan de oberoende variablerna är 

mellan mellanchefer och högre chefer. De har en korrelation som är -0,318 vilket 

klassificeras som en medelstark negativ korrelation. 

 

Tabell 4.8. Korrelationsmatris 

Variabler 1. AR 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2. Bolagets storlek 

3. Typ av transaktion 

4. VD/Vice VD 

5. Styrelseledamot 

6. Högre chefer 

7. Mellanchefer 

8. Närstående 

-0,107 

0,084 

-0,027 

0,057 

-0,035 

-0,054 

0,067 

 

-0,147 

0,065 

-0,205 

0,091 

0,126 

-0,094 

 

 

0,135 

0,061 

-0,028 

-0,168 

0,018 

 

-0,250 

-0,219 

-0,318 

-0,231 

 

-0,208 

-0,301 

-0,219 

 

 

-0,264 

-0,192 

 

-0,279 

 

4.4 Regressionsanalys  
I regressionsanalysen används dummyvariabeln närstående som konstant variabel. 

Modellens förklaringsgrad är 0,022 vilket innebär att 2,2% av variationen i AR beror på 

bolagets storlek, typ av transaktion och insynspersonernas befattning. Resterande del av 

variationen beror på andra faktorer än de som modellen innehåller. 2,2% kan betraktas 

som en låg förklaringsgrad eftersom som hela 97,8% av variationen förklaras av helt 

andra faktorer (Pallant, 2016). Regressionen är signifikant eftersom signifikansvärdet 

0,004 är lägre än gränsvärdet 5%. Variablerna bolagets storlek och typ av transaktion för 

sig är signifikanta medan de fem olika befattningarna inte är det. 

 



	

 33 

Betavärden ligger i det relativt snäva intervallet -0,005 till 0,004. Exempelvis visar 

betavärdet -0,005 för VD/vice VD att AR i snitt minskar med 0,005 när en VD/Vice VD 

utför en insynstransaktion. I regressionsanalysen har även kontrollerats för 

multikollinearitet. VIF-värdena för samtliga variabler ligger mellan ett och två vilket 

innebär att multikollinearitet kan uteslutas. Därmed kan det konstateras att samtliga 

variabler kan vara med i studien eftersom de mäter olika saker och inte korrelerar.  

 

Tabell 4.9. Regressionsanalys 

Variabler  Beta Sig.  VIF 

VD/Vice VD 

Styrelseledamot  

Högre chef 

Mellanchef 

Bolagets storlek  

Transaktionstyp  

-0,005 

-0,001 

-0,005 

-0,005 

-0,005 

0,004 

0,127 

0,087 

0,629 

0,112 

0,023 

0,049 

1,802 

1,734 

1,643 

1,960 

1,086 

1,059 

Sig regression  

R2 

0,004 

0,022 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet av föregående resultat, genom återkoppling till 

tidigare forskning presenterat under kapitel två för den teoretiska referensramen. 

Analysen kommer att återgå till huvudteorierna för studien, den effektiva 

marknadshypotesen och informationsasymmetri. 

 

5.1 Analys av resultatet 
Eftersom mycket av den tidigare gjorda internationella forskningen har visat att 

insynshandel genererar abnormal avkastning och att variabler som insynspersoners 

befattning, bolagets storlek och transaktionstyp spelar roll för hur marknadens reaktioner 

blir har studiens syfte varit att undersöka detta i en svensk kontext. Två centrala teorier 

för det område som studien undersöker är den effektiva marknadshypotesen och 

informationsasymmetri. Dessa två teorier syftas att jämföras med resultatet för att 

undersöka på vilket sätt de är gällande eller inte gäller på Large Cap och Small Cap på 

Stockholmsbörsen. 

 

Basen i studien är att undersöka om insynspersoners handel genererar abnormal 

avkastning. Det internationellt väl forskade ämnet insynshandel har visat på delade 

åsikter om insynshandel genererar abnormal avkastning och om marknaden är effektiv 

eller inte. Studiens första hypotes undersökte om insynshandel genererade abnormal 

avkastning.  Hypotesprövningen gav signifikansvärdet 0,355 vilket är högre än den satta 

signifikansnivån 5%. Resultatet innebar att nollhypotesen accepterades och att studien 

därmed inte kunde påvisa att insynshandel för Large Cap och Small Cap under 2019 

skapade någon abnormal avkastning. Den första hypotesens resultat ligger i linje med 

delar av vad Eckbo och Smith (1998) kom fram till i sin studie på den norska marknaden. 

Eckbo och Smith (1998) är en av de studier vars resultat står i motsats till alla de studier 

som har konstaterat att insynshandel genererar abnormal avkastning, där Lakonishok och 

Lee (2001) och Seyhun (1986) är två exempel. En av de möjliga anledningarna till att den 

här studiens resultatet är annorlunda än en stor del av den forskning som finns på ämnet 

är skillnader som finns mellan olika marknader. Att Eckbo och Smiths (1998) studie gav 

samma resultat som den här studien med den svenska och norska marknadens likhet kan 
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tyda på detta ytterligare. Studiens resultat för den första hypotesen återspeglar innebörden 

av teorin för den effektiva marknadshypotesen. Resultatet av studiens första hypotes talar 

för att det är Famas starka form om marknadshypotesen som gäller. Den innebär att även 

information av monopolistisk karaktär, som endast insynspersoner besitter är prissatt i 

kursen. Med studiens anknytning till Famas starka form av den effektiva 

marknadshypotesen är innebörden av att den betraktade informationsasymmetrin inte 

existerar på Stockholmsbörsen för bolag på Large Cap och Small Cap mellan 

insynspersoner och marknadens andra aktörer.  

 

Resultatet av den andra hypotesen visar med stark signifikans att det finns skillnad i 

abnormal avkastning mellan förvärv och avyttringar. Avyttringar genererade i genomsnitt 

negativ abnormal avkastning medan förvärv i genomsnitt genererade positiv abnormal 

avkastning på eventdagen. Det kan tolkas som att marknadens ser publiceringen av 

förvärv och avyttring som olika signaler på hur bolaget presterar. Ett förvärv ses som en 

signal på att bolaget går bra och en avyttring ses som en signal på att bolaget går dåligt. 

Studiens resultat ligger i linje med vad författarna Degryse et al. (2014) presenterar i sin 

studie, att det går att påvisa skillnad mellan ett förvärv och avyttring. Inci et al. (2010) 

presenterar ett resultat som motsäger resultatet om transaktionstyp, genom att författarna 

påvisar att det inte finns någon skillnad mellan förvärv och avyttring. Den andra 

hypotesens resultat går även emot Fama (1970) starka form i teorin om den effektiva 

marknadshypotesen eftersom priset för en aktie inte ska kunna uppvisa med signifikans 

att det finns skillnader i abnormal avkastning mellan avyttring och förvärv vid 

insynshandel. Enligt Famas teori om den starka formen bör det inte existera någon form 

av abnormal avkastning vid publicering av insynshandel. Studiens resultat visar därmed 

att teorin om den effektiva marknaden inte gäller fullt ut på den svenska marknaden 

eftersom insynshandel förmedlar ny information som marknaden inte tidigare prissatt. 

Marknadens olika reaktioner på avyttring och förvärv tyder på att det kan vara både bra 

och dålig information som förmedlas.  

 

I hypotes ett undersöktes samtliga 877 event och gav en samlad bild av hur reaktionerna 

på insynshandel ter sig. Även om resultatet av hypotesen går emot den forskning som 

visat att insynshandel genererar abnormal avkastning finns det delar av resultatet som 

delar denna syn. I den tredje hypotesen konstateras att det går att se skillnad i abnormal 
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avkastning mellan stora och små bolag. På total nivå går det alltså inte att med statistisk 

signifikans att utläsa någon abnormal avkastning men bryts resultatet ner i nivåerna små 

och stora bolag är resultatet annorlunda. Det är inte bara signifikanta skillnader i abnormal 

avkastning mellan små och stora bolag utan det är även så att insynshandel i små bolag i 

genomsnitt genererar positiv abnormal avkastning och att insynshandel i stora bolag i 

genomsnitt genererar negativ abnormal avkastning. Detta tyder på att marknaden inte 

anser att insynshandel har samma dignitet för stora bolag som för små bolag och att som 

tidigare konstaterats sänder avyttring negativa signaler om bolaget och förvärv sänder 

positiva signaler. Resultatet a den tredje hypotesen ligger i linje med resultatet av Seyhun 

(1986) studie och Lakonishok och Lee (2001) där de konstaterar att effekten av 

insynshandel är större i små bolag än i stora bolag. Detta resultat delar däremot inte Jeng 

et al. (2003) eftersom de har kommit fram till att det inte går att utläsa skillnad i abnormal 

avkastning mellan små, medelstora och stora bolag. Att det går att utläsa skillnader i 

abnormal avkastning mellan små och stora bolag kopplas till informationsasymmetri och 

vilken tillgång som finns till information om bolaget. Förväntat var att små bolag skulle 

generera högre abnormal avkastning än stora, vilket blev fallet men även att den 

abnormala avkastningen för de stora bolagen var negativ. Förklaringen kan ligga i att 

andelen avyttringar som gav negativ abnormal avkastning är större bland de stora bolagen 

än bland de små bolagen. Skillnaden mellan den här studiens resultat och andra studier 

när det gäller bolagens storlek kan antas vara kopplad till materialets fördelning.  

 

I figur 4.1 visas skillnaden i abnormal avkastning mellan stora och små bolag. Den visar 

på att för små bolag sker marknadens reaktion på eventdagen, vilket inte gäller för stora 

bolag. För stora bolag verkar det finnas en fördröjning eftersom dagen efter eventdagen 

visar på högre genomsnittlig abnormal avkastning. Figur 4.1 visar att marknadens 

reaktion är betydligt större för de små bolagen än de stora på eventdagen och figur 4.2 

visar på att efter eventdagen har små bolag en positiv trend i genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning, medan för de stora bolagen är trenden är svag men negativ. Figur 

4.1 och 4.2 visar på det finns skillnad i abnormal avkastning mellan stora och små bolag, 

vilket ligger i linje med den tredje hypotesen. Det innebär att en investerare kan utforma 

en handelsstrategi kring små bolag som genererar positiv abnormal avkastning, genom 

att utföra en köptransaktion på eventdagen och hålla positionen fem dagar ut. 
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En del av studiens resultat visar att avyttring genererar negativ abnormal avkastning och 

att förvärv genererar positiv abnormal avkastning. Det kan innebära att dessa 

transaktioner i viss mån tar ut varandra och kan därför vara en delorsak i att det inte går 

att konstatera att insynshandel på total nivå genererar abnormal avkastning. Det är därför 

även troligt att det inte skulle gå att se någon skillnad i abnormal avkastning mellan de 

olika befattningarna. Därför konstruerades ett envägs ANOVA-test med uppdelning i 

avyttring och förvärv. Signifikansvärdet 0,519 för avyttring innebar att nollhypotesen 

accepterades och att det därmed inte går att se någon skillnad i abnormal avkastning 

mellan befattningarna. Det framgår även att samtliga genomsnittliga abnormala 

avkastningar är negativa. Signifikansvärdet 0,033 för förvärv innebar att nollhypotesen 

förkastades och att det därmed gick att se signifikanta skillnader i abnormal avkastning. 

Detta resultat ligger i linje med den andra hypotesen, att det råder skillnad mellan 

avyttring och förvärv. Det intressanta ligger däremot i att det för förvärv går att se 

signifikanta skillnader i abnormal avkastning mellan de olika befattningarna. 

Styrelseledamöter och närstående genererar positiv abnormal avkastning medan övriga 

tre befattningar genererar negativ abnormal avkastning.  

 

Gemensamt för mycket av den forskning som gjorts på befattning och abnormal 

avkastning är teorin om informationshierarkier. Informationshierarkier innebär att det i 

ett bolag finns personer med olika mycket information om bolaget och ju högre uppsatt 

personen är desto mer information antas den ha. I förlängningen betyder det enligt till 

exempel Seyhun (1986) att marknadens reaktioner blir högre desto högre befattning en 

insynsperson har. Den här studiens resultat talar emot teorin eftersom exempelvis den 

översta nivån i hierarkin inte visar positiv abnormal avkastning vid förvärv medan den 

lägsta gör det. Enligt teorin borde den översta nivån ha genererat högst abnormal 

avkastning eftersom de insynspersonerna antas ha mest information och den lägsta nivån 

lägst abnormal avkastning. Detta är även intressant med hänsyn till Dardas och Güttler 

(2011) som konstaterar att det i Sverige och Frankrike, till skillnad från de andra 

undersökta länderna är det de högst uppsatta personerna som genererar högst abnormal 

avkastning. Denna studie talar istället för att detta även gäller i Sverige, åtminstone sett 

till att VD och Vice VD inte genererar högst abnormal avkastning även om de är 

personerna med högst befattning. Att denna studies resultat inte visar att någon tydlig 
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informationshierarki existerar i svenska små och stora bolag kan bero på sättet som 

befattningarna har klassificerats. Indelningen som har gjorts av befattningarna är relativt 

grov och kategorier som “mellanchefer” innehåller många olika typer av 

chefsbefattningar som befinner sig på olika positioner i hierarkin och som kan tänkas 

besitta olika mycket information om bolaget. Det kan även tänkas vara skillnad på USA, 

som många studier är utförda i, jämfört med Sverige när det gäller hur hierarkiska bolag 

är och på vilket sätt de delas med av information. Det behöver dock inte vara 

utformningen eller kontexten som har bidragit till ett resultat talar emot 

informationshierarkier utan en studie av Fidrmuc et al. (2007) argumenterar också för att 

högst befattning inte genererar högst abnormal avkastning.  
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6. Slutsats 
I det här kapitlet återkopplas resultatet och analysen till studiens syfte och frågeställning 

för att visa studiens bidrag till forskningsområdet för insynshandel. Kapitlet innehåller 

även kritik till utförandet av studien och ett avsnitt för förslag till vidare forskning som 

kan bidra med ytterligare kunskap till forskningsområdet. 

 

6.1 Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om insynshandel för bolag noterade på 

Stockholmsbörsens Large- och Small Cap-lista genererar abnormal avkastning och vilken 

påverkan på marknadens reaktioner variablerna bolagets storlek, transaktionstyp och 

vilken typ av befattning insynspersonen har. Studien har bemött två fundamentala teorier 

med koppling till insynshandel, vilket är den effektiva marknadshypotesen och 

informationsasymmetri. 

 

Studiens resultat visar i stort en tydlig bild hur marknadens reaktion på insynshandel på 

Large- och Small Cap ter sig. Insynshandel som helhet genererar inte abnormal 

avkastning. Delas transaktionstyp upp i avyttring och förvärv framgår det att förvärv 

genererar positiv abnormal avkastning och avyttring genererar negativ abnormal 

avkastning. Detta tyder på att avyttringar sänder negativa signaler om bolaget och att 

förvärv sänder positiva signaler om bolaget. Storleken på bolag visar att små bolag 

genererar högst abnormal avkastning och att stora bolag genererar negativ abnormal 

avkastning. Det resultat som skiljer sig och är mer tvetydigt är för variabeln befattning. 

Resultatet visar på att samtliga befattningar genererade negativ abnormal avkastning vid 

avyttring. Två befattningar genererade positiv abnormal avkastning och tre genererade 

negativ abnormal avkastning vid förvärv. Detta tyder på att det inte finns några tydliga 

hierarkier i bolagen när det gäller tillgång till information.  

 

Studiens grundtanke vara att undersöka om det kunde utläsas abnormal avkastning för 

insynshandel. Om resultatet visade på att abnormal avkastning generades av insynshandel 

kunde materialet ligga till grund för en handelsstrategi baserat på insynstransaktioner på 

Stockholmsbörsen. Baserat på analysen kring figur 4.1 och 4.2 och det delade resultatet 
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från hypoteserna finns det underlag för att visa på att små bolag genererar abnormal 

avkastning i större utsträckning än stora bolag. Det lönar sig att ta rygg på insynspersoner 

men det gäller att vara selektiv med vilka transaktioner och vilka personer att ta rygg på. 

Bäst är det att ta rygg på styrelseledamöter i små bolag som köper aktier eftersom dessa 

genererar högst abnormal avkastning. Näst bäst är det att ta rygg på närstående i små 

bolag som köper aktier. Övriga insynspersoner är det ingen poäng att ta rygg på eftersom 

de genererar negativ abnormal avkastning. För en investerare som är intresserad av att 

överträffa marknaden är detta lämpligt att basera en handelsstrategi på. Genom denna 

handelsstrategi överträffas marknaden, vilket talar emot den effektiva 

marknadshypotesen. 

 

6.2 Självkritik  
En stor mängd data har hanterats, både vid genomförandet av eventstudierna i Excel och 

vid hypotesprövning i SPSS. Det har även gjorts urval och tagits bort transaktioner efter 

på förhand bestämda parametrar. Det kan ha resulterat i mindre felaktigheter i form av 

till exempel felaktigt bortplockade transaktioner. Det krävdes relativt omfattande 

omläggning av materialet i Excel för att det skulle gå att importera till SPSS och för att 

SPSS skulle kunna analysera materialet. I den omläggningen finns det risk att det skedde 

mindre felkorrigeringar eller feltryck som påverkade materialet lite grand i en eller annan 

riktning.  

 

I studien gjorde författarna egna kategoriseringar av de rapporterade befattningarna till 

fem olika kategorier. Detta är en relativt grov indelning och den är baserad på författarnas 

egen uppfattning av vilka befattningar som befinner sig på vilken nivå i en hierarki. 

Insynspersonerna i materialet har dessutom en lång rad olika befattningar som i vissa fall 

kan vara svåra att kategorisera och kan i vissa fall anses höra hemma i två eller flera 

kategorier. I andra studier kan kategoriseringar gjorts på ett annat sätt, vilket kan ge 

upphov till olika resultat. Sammantaget kan detta ses som ett bekymmer med studien.  

 

Användandet av statistiska metoder innebär även en risk för att tolkning av resultat blir 

missvisande då statistiska resultat kan tyda på olikheter beroende på hur resultatet 

betraktas. Det kan även finnas risk att de utvalda statistiska testerna inte är rätt för det 
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material som ska undersökas och gör att studiens resultat löper risk för att vara 

missvisande. 

 

Studiens framtagna slutsats att basera en handelsstrategi på datamaterialet bör betraktas 

med försiktighet då endast ett år har undersökts i studien. Ett års datamaterial kan 

innehålla extrema perioder som snedvrider resultatet. För ytterligare säkerställande för en 

handelsstrategi på de framtagna premisserna behövs flera år undersökas. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Insynshandel har det forskats kring under en längre period internationellt, dock saknas en 

del av forskningen kring ämnet för Sverige.  Bidrag till framtida forskning kan komma i 

olika nivåer, men allt har sin egen påverkan på ämnet. Våra aspekter på vad som kan 

lyftas fram i andra studier kring insynshandel kommer därav tas upp följande. 

  

Eftersom den här studiens resultat visar att insynshandel, om man tittar på avyttring och 

förvärv tillsammans inte generar abnormal avkastning kan det vara intressant att ta 

hänsyns till marknadens likviditet. Det skulle kunna vara så att ju större del 

insynstransaktionen utgör av handelsvolymen i aktien samma dag, desto större blir 

marknadens reaktion. Förslaget till vidare forskning är därför att undersöka samma 

parametrar som denna studie men att lägga till transaktionsvolym kontra handelsvolym 

för att kunna se ifall det går att utläsa om stora transaktioner i förhållande till 

handelsvolym generar abnormal avkastning.  

 

Mycket av den befintliga forskningen i ämnesområdet för insynshandel är gjord med hjälp 

av metoden eventstudier. Eckbo och Smith (1998) undersökte insynhandel med en annan 

metod och valde att även genomföra eventstudier för att jämföra resultaten med varandra. 

Resultaten visade sig vara olika. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka ett 

liknande urval som den här studien men baserat på ett annat val av metod, för att 

undersöka om resultatet skiljer sig. 

 

Den här studien utgår endast från marknadens reaktion på publiceringsdagen. Under 

arbetets gång har det visat sig att det är vanligt förekommande att transaktionsdagen och 
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publiceringsdagen inte är densamma, vilket beror på att insynspersoner har tre dagar på 

sig att rapportera sin handel. Det innebär att det inte med säkerhet är så att marknadens 

reaktion kommer på publiceringsdagen, utan den kan komma tidigare. Den tredje 

rekommendationen till vidare forskning är därför att jämföra skillnaden i marknadens 

reaktion mellan den dag transaktionen genomförs och den dag som insynspersonen 

rapporterar insynstransaktionen för marknaden. 

 

Eftersom insynshandel anses sända signaler och ge marknaden information kan det vara 

intressant att undersöka vilken tillgång det finns till information om respektive bolag. I 

teorin borde marknadens reaktion vara större för bolag som det skrivs mindre om och där 

tillgängligheten till information därmed inte är så god jämfört med bolag som följs 

intensivt och tillgången till information är god. Ett sätt att göra det är att titta på hur många 

analytiker som följer respektive bolag, för att skapa sig en bild av hur mycket information 

som delges marknaden utöver den som bolaget själv står för.  
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Bilaga 1. Bolag medtagna från Large Cap 
AAK Fast Partner Nyfosa 
Addtech Handelsbanken Pandox 
Alfa Laval Hexagon Peab 
Arjo Hexpol Ratos 
ASSA Abloy H&M SAAB 
Atlas Copco Holmen Sagax 
Atrium Ljungberg Hufvudstaden SBB 
Attendo ICA Gruppen Sandvik 
Avanza Bank Industrivärden SCA 
Axfood Intrum SEB 
Balder Investor Securitas 
Beijer Ref JM Skanska 
Betsson Kinnevik SKF 
Billerudkorsnäs Klövern SSAB 
Boliden Kungsleden Sweco 
Bonava Latour Swedbank 
Bravida  Lifco Swedish Match 
Castellum Loomis Swedish Orphan Biovitrum 
Dometic  Medicover Telia 
Electrolux Modern Times Group Thule 
Elektra Mycronic Trelleborg 
Epiroc NCC Vitrolife 
Ericsson Nibe Industrier Volvo 
Essity Nobia Wallenstam 
Evolution Gaming Nolato Wihlborgs 
Fabege Nordea Åf Pöyry 
Totalt  78 
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Bilaga 2. Bolag medtagna från Small Cap 
Actic Green Landscaping Sensys Gasto 
Anoto Hanza Holding Serneke 
Arise Image Systems SinterCast 
B3 Immunicum Softronic 
Bactiguard Kabe  Sportamore 
Balco Karolinska Development SSM Holding 
Beijer Electronics MedCap Stockwik Förvaltning 
Bergs Timber Medvir Studsvik 
Björn Borg Micro Systemation Svedbergs i Dalstorp 
Bonesupport Midway Trention 
Boule Diagnostics Moberg Pharma Vicore Pharma  
C Rad Moment  Wise 
Cantargia MultiQ International Xbrane Biopharma 
Concordia Maritime NAXS Xspray Pharma 
CTT Systems NGS  ZetaDisplay 
Dedicare Nilörngruppen  
DORO NOTE  
Duroc Odd Molly International  
Edgeware Oritvus  
Elos Medtech Poolia  
Empir Precise Biometrics  
Episurf Prevas  
eWork Pricer  
FeelGood Projektengagemang  
Formpipe Software Rejlers  
GHP Speciality Care Semcon  
Totalt  67 
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Bilaga 3. Histogram normalfördelning 
 

 


