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Sammandrag: Avhandlingen undersöker den lagliga insynshandelns lönsamhet samt 

informationsvärdet av dess rapportering för utomstående marknadsaktörer på 

Stockholmbörsen, samt om det ökade användandet av kapitalförsäkringar har påverkat dessa. 

Denna studie är den enda genomförda studien på svensk data som använder sig av en 

sofistikerad händelsestudiemetod som är jämförbar med internationella nyckelstudier inom 

området. Den empiriska undersökningen genomförs med data som sträcker sig från 

01.01.2000 till 31.12.2014 och inkluderar 30364 transaktioner. 

Avhandlingen bidrar med starkt empiriskt stöd för att både insynspersoner och replikerade 

transaktioner kan generera överavkastning på Stockholmsbörsen. Effekten av det ökade 

användandet av kapitalförsäkringen tyder på en minskad överavkastning och 

informationsvärde över tid och undersökningen ger således det första akademiska empiriska 

stödet till den lagändring som Finansinspektionen rekommenderade år 2011. Avhandlingen 

bidrar med ett flertal nya lönsamma handelsstrategier som en följd av en granskning av ett 

stort antal påverkande faktorer.  

Slutligen tillför avhandlingen även signifikant kontribution till internationell forskning inom 

området genom att introducera förutom empiriskt stöd för utnyttjandet av en 

flerstegsgallringsprocess för identifiering av de insynstransaktionerna med störst 

informationsvärde även fyra nya faktorer med tydligare association med överavkastningen. 

Transaktionens andel av totalt innehav jämfört med den vanligen använda absoluta storleken 

på transaktionen, samt aktiekursens volatilitet och P/E multipeln som alternativa mått för 

bolagens informationsasymmetri. Inversen av Free floaten kan användas som faktor för 

ägarkoncentration. 
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1 INLEDNING 

Aktiekurser motiveras och bildas genom marknadsaktörernas agerande på information. 

Det finns tillgänglig information om bolagets historiska finansiella och operationella 

välstånd samt utveckling. Denna information är tillgänglig för alla placerare och är 

grunden till en del av motivationen för en aktiekurs. Utöver historiken har även 

information om framtiden en stor betydelse för kursen. Ur ett rent teoretiskt perspektiv 

är det endast framtiden som är relevant eftersom det är de förväntade framtida 

kassaflödena man som investerare köper. Genom den historiska informationen försöker 

placerarna att förutspå de framtida kassaflödena och därmed även en motiverad 

aktiekurs. Informationen kan aldrig bli komplett men ett krav för en effektiv marknad är 

att alla aktörer på marknaden har tillgång till samma information samtidigt, vilket 

innebär att aktiepriset reflekterar all tillgänglig information och ger en korrekt bild av 

företagets värde (Fama 1970).  

 

I verkligheten finns det dock aktörer på marknaden som har mer information än andra, 

nämligen insynspersoner. Det kan vara värdefullt att inneha information om ett bolags 

verksamhet som den övriga marknaden inte har. Dessa högt uppsatta personer aktiva i 

ett börsnoterat bolag har en otrolig insyn över bolagets finansiella samt operationella 

utveckling. I och med att insynspersonerna har ett informationsövertag mot 

utomstående placerare uppstår det en informationsasymmetri mellan parterna. Med 

denna exklusiva information kan insynspersonerna agera bättre än marknaden i helhet, 

på bekostnad av de övriga placerarna.  

 

Insynspersonernas aktiehandel ses i sig som ett informationsflöde till 

marknadsaktörerna om bolagets framtidsutsikter. Detta eftersom insynspersonerna 

antas utnyttja sitt informationsövertag och därmed ses deras handelsbeteende som 

signaler om förändrade framtidsutsikter. Marknaden kan därmed handla upp eller ner 

aktien beroende på riktningen av insynspersonernas affärer. Insynpersonerna har 

tillgång till informationen innan den kommer ut till marknaden och har genom det 

konsekvent förtur att agera på informationen. Värdeökning på kapitalet sker både genom 

prisförändringen som sker direkt efter att insynshandelsrapporteringen når 

marknadsaktörerna och de justerat priset, samt när den faktiska informationen som var 

till grund för affären når ut till marknaden, t.ex. ett förbättrat årsresultat jämfört med 

tidigare uttalad prognos (Lakonishok & Lee 2001).  
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Ett informationsövertag kan ses som en orättvis fördel som inte bör existerar på 

värdepappersmarknaden. Förtroendet för en jämlik värdepappersmarknad där alla 

aktörer agerar på lika villkor är något som blivit en utgångspunkt i den moderna 

värdepappersmarknaden och är en av de grundläggande byggstenarna i den effektiva 

marknaden finansmarknadsaktörerna försöker upprätthålla. Informationsasymmetri 

mellan marknadsaktörer är något som fundamentalt motstrider en effektiv marknad och 

har därför lett till reglering av insynspersonernas aktiehandel.  Denna reglering har dock 

endast begränsat de mest allvarliga riskerna, och det finns fortfarande stora utrymmen 

för insynspersonerna att bedriva värdepappershandel i den insynsregistrerade aktien. I 

Sverige, likväl som i många andra länder, har de personer som anses vara insynspersoner 

en skyldighet att rapportera deras handel av de värdepapper som är kopplade till de 

företag där de anses ha insyn i (Finansinspektionen 2013). Detta för att utomstående 

personer ska få tillgång till denna sekundärinformation och därmed minska 

informationsasymmetrin mellan dess aktörer.  

 

Genomlysningen av insynshandeln och förtroendet till en jämlik finansmarknad har 

under de senaste åren hotats av det ökade användandet av kapitalförsäkringar. Det är 

nämligen enligt den nuvarande regleringen inte ett krav för insynspersoner att 

rapportera insynsaffärer som sker inom ramen för en kapitalförsäkring. Således skapas 

en möjlighet för insynspersoner att dölja deras aktieaffärer. I och med det ökade 

användandet av kapitalförsäkringar hos insynspersoner kan även informationsvärdet av 

rapporteringen ha minskat (Aktiespararna 2009). År 2011 fick FI i uppdrag av 

regeringen att utreda om det fanns behov av en bättre genomlysning av marknaden 

genom att införa anmälningsskyldighet även för aktieinnehav i kapitalförsäkringar. Som 

ett resultat av utredningen föreslog finansinspektionen ändringar i lagen (2000:1087). 

Ändringarna skulle innebära att även insynspersonernas och deras närståendes handel 

via kapitalförsäkringar ska anmälas till FI:s insynsregister. Det har dock efter detta inte 

skett några lagändringar. (Finansinspektionen 2011) 
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1.1 Problemformulering 

Oavsett om man ser insynshandeln som ett nödvändigt ont eller som något som kräver 

hårdare reglering är det intressant ur en placerares synvinkel att veta om det finns ett 

informationsvärde i publiceringen av den handel som sker av insynspersonerna. Först 

och främst måste det undersökas ifall dagens reglering är tillräcklig eller om det är 

möjligt för insynspersonerna att skapa överavkastning inom de begränsningar de har för 

värdepappershandel. Sedan är det motiverat att undersöka om det finns ett 

informationsvärde av handelsrapporteringen för utomstående placerare. Har 

placerarkollektivet möjlighet att utnyttja insynspersonernas handel som indikatorer för 

framtida över eller underavkastning på bolagets aktie och därmed skapa högre förväntad 

avkastning med denna information eller inte.  Slutligen är det ur både akademisk, 

juridisk och ekonomiskt intresse att undersöka effekten av kapitalförsäkringens ökade 

användning på insynshandelns lönsamhet och informationsvärde. Detta då en så pass 

betydlig strukturell skillnad som ett ökat utnyttjande av kapitalförsäkringar vid 

insynshandel medför kan omkullkasta relevansen av internationella studier om 

informationsvärdet av insynshandlen för den svenska marknaden.  

 

Denna problemformulering motiveras även av den ökade fokusen på insynspersonernas 

handel. Media har uppdagat det ökade användandet av kapitalförsäkringar som ett sätt 

att undgå rapporteringskravet (Neurath 2012). Det har även uppkommit 

investeringsmekanismer som använder insynshandel som vägledning i deras placeringar 

(www.insiderfonder.se) Även bland vanliga privata icke-professionella placerare har 

återskapandet av insynspersonernas handel varit populärt. Dessa placeringsstrategier 

baseras delvis på resultat från forskning som är gjord på internationella marknader, med 

skillnader i reglering, marknadseffektivitet och utan möjlighet till användandet av 

kapitalförsäkringar. Det är därmed motiverat att genomföra en grundläggande empirisk 

undersökning om insynshandlens informationsvärde på den svenska marknaden under 

de rådande omständigheterna. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna avhandling är att undersöka den lagliga insynshandlens lönsamhet 

samt informationsvärdet av dess rapporterings för utomstående marknadsaktörer på 

Stockholmbörsen, samt om det ökade användandet av kapitalförsäkringar har påverkat 

dessa. 

 

Undersökningens huvudfrågeställning har delats upp i följande fyra frågor: 

 

1. Genererar insynshandeln överavkastning för insynspersonerna? 

2. Kan utomstående placerare skapa överavkastning genom att kopiera 

insynspersonernas transaktioner? 

3. Vilka transaktioner har det största informationsvärdet?  

4. Har överavkastningen samt informationsvärdet påverkats efter den ökade 

användningen av kapitalförsäkringar? 

1.3 Avgränsningar 

Typ av handel: Endast laglig och rapporterad insynshandel tillgänglig från 

finansinspektionens statistik kommer att beaktas i undersökningen. Den tillgängliga 

statistiken är begränsad till dagliga uppgifter, vilket därmed även är det minsta möjliga 

tidsintervallet som är tillgänglig för beräkningen av överavkastning för både 

insynspersonerna samt övriga marknadsaktörer.  

 

Instrument: Insynsrapporteringen innefattar även optioner och finansiella instrument 

som inte är upptagna till handel. Dessa instrument kan även vara en del av en 

insynspersonernas ersättning och är därmed inte heller på samma sätt indikatorer på 

aktiva köp eller sälj beslut från insynspersonerna själva. Denna typ av instrument 

kommer inte inkluderas i undersökningen. 

 

Geografisk-avgränsning: Undersökningen fokuserar endast på den svenska 

aktiemarknaden. Avgränsningen till endast ett land motiveras med att syftet med 

undersökningen är att identifiera säregenskaperna som gäller för Sverige specifikt i och 

med att den rådande utformningen av reglering, praxis varierar från land till land. 

 

Avgränsning av aktiemarknad: Undersökningen ämnar att studera insynshandeln för 

de bolag som är listade på Stockholmsbörsens huvudlista. Referensmarknaden i arbetet 
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är OMX Stockholm All-Share Index (OMXS). Detta då dessa bolag har god 

datatillgänglighet och representerar majoriteten av de aktier som handlas på den 

svenska börsen. 

 

Tidsintervall: Tidsperioden för undersökningen är begränsad till aktieaffärer som skett 

mellan 2000.01.01 till 2014.31.12. Den valda tidsperioden har valts för att ha tillräcklig 

med data för handel som kan anses till stor del ha sket utan möjlighet till användning av 

kapitalförsäkring som kryphål för att begränsa rapporteringsskyldigheten. Samtidigt 

begränsas tidsintervallet utav data tillgängligheten på finansinspektionens hemsida till 

2000.01.01 

 

Individer: Alla insynspersoner som enligt insynsregleringen har skyldighet att 

rapportera sina affärer kommer beaktas i undersökningen. Andra individer som 

banktjänstemän som får insynsinformation via deras anställning eller tjänstgöring hos 

bolaget kommer inte medtas. Detta eftersom deras handelsrapportering inte registreras 

på samma sätt som förstahands insynspersonerna.  

 

Transaktionskostnader: I arbetet har inte transaktionskostnader tagits med vid 

beräkningarna av vare sig insynspersonernas eller de utomstående personernas 

överavkastningar. Detta motiveras med att dessa är tillräckligt låga, att de kan anses vara 

obetydliga, det går nämligen att genomföra aktieaffärer för så lite som 1 kr hos ledande 

banker. Vid replikeringen av insynstransaktionerna är det inte heller realistiskt att 

placeraren ska genomföra och kopiera varje affär, således kommer både avkastningen 

för portföljen samt transaktionskostnader att variera baserat på antalet affärer 

placeraren väljer att genomföra. Undersökningens resultat ska ses som indikerande för 

besvarandet av föreställningarna och inte för att ge vägledning för exakta förväntande 

överkastningar. 

 

Handelskurs: I arbetet har det även antagits att slutkursen för dagen är den kurs som 

alla transaktioner sker på.  Möjliga stora prisskillnader mellan köp och säljkurserna (eng. 

spreads), vilket kan väntas i bolag med mindre likviditet och handelsvolym, har inte 

heller tagits i beaktande.  
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1.4 Kontribution 

Insynspersoners handel är ett område som har berörts frekvent i tidigare forskning. De 

flesta studier har dock gjorts på amerikansk data och fokus legat på att identifiera ifall 

insynshandel är lönsamt eller inte för insynspersonerna. Det finns dock en brist av 

studier som undersöker informationsvärdet av handelsrapporteringen för utomstående 

placerare samt identifierar potentiella delurval där informationsvärdet är högre.  

 

Avhandlingen ämnar att bidrar till den existerande litteraturen på tre sätt.  För det första 

lämnar studien en förståelse för insynshandelns lönsamhet samt dess informationsvärde 

specifikt på den svenska marknaden sedan millennieskiftet. En frågeställning som inte 

besvarats med akademisk forskning sedan 2005 och vars relevans blivit högst aktuell 

med tanke på den ökade användningen av kapitalförsäkringar. För det andra 

introducerar arbetet internationellt tidigare icke undersökta faktorer vars association till 

informationsvärdet antas vara signifikant. Slutligen inför studien en gallringsprocess i 

flera steg för identifiering av de mer informativa insynstransaktionerna. 

 

Resultaten av undersökningen kan användas för att bedöma effektiviteten av dagens 

regelverk för insynspersoner samt om det finns anledning att överse det nuvarande 

regelverket med syfte att upprätthålla en effektiv och rättvis finansiell marknad. Det 

finns även ett rent ekonomiskt värde av undersökningen, om det visar sig att 

informationsvärdet är både statistiskt signifikant och praktiskt gångbart att utnyttja. 

Studien kan ge placerarna på den svenska marknaden empiriskt stöd till deras 

placeringsstrategier. Framförallt om det går att identifiera tydliga delurval var 

informationen är mer lönsam. Resultaten från undersökningens del som berör 

kapitalförsäkringens påverkan på informationsvärdet kan även tillföra empiriskt stöd till 

den rådande diskussionen om ett behov att förändra dagens reglering kring 

rapporteringskravet. 
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1.5 Begrep 

 

Insynsperson: En person som har genom sin anställning i bolaget eller som en 

representant för ägarna genom sin post i styrelsen tillgång till sådan kurspåverkande 

information som inte marknaden i övrigt har gällande bolagets verksamhet.  

 

Insynsinformation: Sådan kurspåverkande information som inte finns tillgänglig för 

övriga aktieägare eller placerarkollektivet i övrigt.  

 

Insynshandel: Med insynshandel avses att en person som förfogar över 

insynsinformation utnyttjar denna för att förvärva eller avyttra vissa finansiella 

instrument för egen eller annans räkning. 

 

- I studien definieras alla transaktioner som genomförts av insynspersoner som 

insynsaffärer 

 

Överavkastning: Avkastning som överstiger den förväntade avkastningen på en 

finansiell tillgång. 

 

1.6 Disposition 

Avhandlingen inleds i kapitel 2 med en genomgång av den svenska regleringen varefter 

kapitalförsäkringen som investeringsmekanism presenteras i kapitel 3. Det relevanta 

teoretiska ramverket redogörs för i kapitel 4 och tidigare empiriska undersökningar 

presenteras därefter i kapitel 5. De i undersökningen utvalda undersökta faktorerna 

beskrivs och motiveras i kapitel 6. Arbetet fortsätter därefter med en genomgång av den 

använda empiriska metoden och valda statistiska test i kapitel 7. I kapitel 8 och 9 

presenteras data och resultaten av studien. Arbetet avslutas därefter med en analys av 

resultaten och en diskussion av deras implikationer i kapitel 10 och 11.   

 

 

 



 

 

8 

2 INSYNSHANDELNS REGLERING 

Stora skandaler och minskat förtroende för de finansiella marknaderna har lett till 

hårdare regleringar kring insynspersonernas handel och rapportering. En tydlig och 

enhetlig informationsgivning är också en förutsättning för att uppnå en effektiv marknad 

ur ett informationsperspektiv. Den reglering som omringar insynsaffärer är ämnad för 

att minska det informationsgap som en rättvis marknad bör vara utan.  I detta kapitel 

kommer regleringen för den relevanta marknaden, Sverige, att presenteras. 

2.1 Utvecklingen av regleringen i Sverige 

 
Den svenska regleringen började växa fram under 1970 talet. Det var då frågan om en så 

kallad självreglering, där marknadsaktörerna själva arbetade fram praxis för hur 

insynshandeln borde begränsas och rapporteras. Den lagstadgade reglering var då 

endast begränsad till anmälningsskyldigheten av innehav och förändringar till 

värdepapperscentralen för vissa personer inom bolaget. Det fanns då inga förbud mot 

handel som motiverats av insynsinformation. Det fanns inte heller några direkta legala 

påföljder av att inte följa anmälningsskyldigheten. (Rundfelt 1989) 

1985 utvecklades regleringen vidare genom att förbjuda användningen av 

insynsinformation vid värdepapperstransaktioner för personer med nära anknytning till 

bolaget. Definitionen av nära anknytning var då mycket begränsad och berörde främst 

den högsta ledningen. Efter EU-direktiv i slutet på 80-talet kom det en ny lagändring i 

Sverige som dels utvidgade den krets av personer som omfattades av regleringen till den 

skara som idag är gällande. Samtidigt infördes förbud mot försäljning av värdepapper 

inom tre månader från köp. Straffen för lagbrott blev även hårdare. (Rundfelt 1989) 

De lagstiftningar som är föregångarna till de lagar som gäller idag uppkom i början av år 

2001. Då delades den rådande lagen i två delar och förbudet mot otillbörlig 

marknadspåverkan lades till. Anmälningsskyldigheten förtydligades och tidsfristen 

minskades från 14 till 5 dagar. År 2005 uppkom den senaste ändringen då ytterligare ett 

EU-direktiv rörande insynhandel tvingade Sverige till harmonisering. Resultatet av den 

senaste lagändringen var bland annat justeringen av kortidshandelsförbudet från 3 

månader till att endast omfatta 30 dagar före resultatrapportering.   
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2.2 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av 

finansiella instrument 

Förutom att definiera vilka personer som klassas som insynspersoner innehåller lagen 

ett antal relevanta områden för detta arbete. Dessa är anmälningsskyldighet för personer 

med insynsställning, insynsregistret samt information om begräsning av handel. 

Legal definition av en insynsperson 

Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 

definierar vilka som anses vara insynspersoner enligt följande:  

 

1. Ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse 

2. Verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess 

moderföretag 

3. Revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag 

4. Bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte 

kommanditdelägare 

5. Innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av 

stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller 

uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information 

om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget 

6. Befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande 

befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till 

icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen 

på aktierna i bolaget 

7. Den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet 

eller av röstantalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna 

omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är 

aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket 

8. Den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bolaget, 

motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga 

aktier i bolaget. 
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Anmälningsskyldighet för personer med insynsställning 

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen anmäla innehav 

av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen. Även transaktioner 

som är genomförda av närstående person, eller juridisk person vars verksamhet den 

anmälningsskyldige har väsentligt inflytande över ska anmälas enligt denna 

bestämmelse. Anmälningsskyldigheten säger vidare att anmälan ska ske inom fem dagar 

efter en transaktion har genomförts. Det är vidare det börsnoterade bolagets uppgift att 

informera finansinspektionen om vilka personer som har insynsställning i bolaget eller 

dess dotterbolag. 

Insynsregister 

Finansinspektionen skall föra eller låta föra register över alla anmälningar som gjorts 

enligt anmälningsskyldigheten. Registret ska vara offentligt tillgängligt via automatisk 

databehandling. 

Perioder då handel är förbjuden 

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag får inför en ordinarie 

delårsrapport inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan rapporten 

offentliggörs, dagen för offentliggörandet inkluderad. Undantagsvis gäller inte denna 

begränsning för aktier som avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av 

aktier. Eller om avyttring sker av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter samt andra 

liknande rätter såsom omvandlingsrätter. 
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2.3 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med 

finansiella instrument 

Denna lag beskriver straffen för insiderbrott samt förbudet mot otillbörlig 

marknadspåverkan.  

Förbud mot användning av insynsinformation 

Den som får insynsinformation 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. 

Detsamma skall gälla den som får insiderinformation och som med råd eller på annat 

sådant sätt föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som 

informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden. 

Är brott som avses i första stycket ringa, döms personen till böter eller fängelse i högst 

sex månader. Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter 

grovt, döms personen för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst 

fyra år. 

Otillbörlig marknadspåverkan 

Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han 

eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för 

handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av 

sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst två år 

eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med 

hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter att anse som 

grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 
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2.4 Finansinspektionens roll  

Finansinspektionen är den myndighet som ansvarar för övervakningen av 

insynshandeln. De ansvarar för plattformen för insamling och publicering av 

insynsaffärer och övervakar marknaderna för misstankar om brott mot de två ovan 

presenterande lagarna. Det är viktigt att ha i beaktning att insynspersonerna har rätt att 

handla aktien som de har insynsregistrering i, det bör dock ske inför ramen av den 

rådande regleringen. I praktiken är det givetvis mycket svårt att urskilja ifall en 

insynsperson har handlat med materiell insynsinformation eller utan.  

 

Tabell 1 Utvecklingen av antalet anmälningar till Finansinspektionen 

 

År 
Misstänkt 
insiderbrott 

Misstänkt 
otillbörlig 
marknadspåverkan 

Misstänkt obehörig 
röjande av 
insiderinformation 

Misstänkt 
utebliven 
rapportering 

2000 8 6 - - 

2001 3 2 2 - 

2002 8 5 3 - 

2003 15 6 1 - 

2004 15 1 3 - 

2005 30 9 2 - 

2006 60 33 2 4 

2007 129 60 2 0 

2008 110 190 4 0 

2009 98 161 1 2 

2010 118 129 2 0 

2011 108 193 1 0 

2012 111 221 1 0 

2013 164 164 3 0 

2014 201 115 3 0 
 

 

Det är tydligt ur tabell 1 att Finansinspektionens aktivitet har ökat kraftigt sedan 

millennieskiftet. Om detta representerar en ökning av insiderbrott av eller är en följd av 

den ökade oron och granskningsviljan och är dock oklart. 
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2.5 Remissförslaget ”Anmälningsskyldighet för aktieägande via 

depåförsäkringar” 

Under 2011 fick Finansinspektionen i uppdrag av regeringen att bedöma behovet av en 

bättre genomlysning av aktiemarknaden när det gäller aktieinnehav genom 

kapitalförsäkringar. Utredningsuppdraget har bl.a. sin grund i att FI har 

uppmärksammat att den ökande användningen av kapitalförsäkringar för 

insynspersoner försämrar genomlysningen av aktiemarknaden. Detta eftersom att aktier 

som en insynsperson innehar i en kapitalförsäkring inte omfattas av reglerna om 

anmälningsskyldighet för insynspersoner. Av utredningen framgår att 

kapitalförsäkringen som sparform för aktieägande visat en mycket kraftig tillväxt de 

senaste åren hos utomstående placerare samt i synnerlighet hos insynspersoner. (FI 

2011) 

 

Figur 1 Antalet placerare som äger en kapitalförsäkring (FI 2011) 

 

 

Figur 1 visar det kraftigt ökade användandet av kapitalförsäkringar. Under det senast 

rapporterade året har tillväxten varit cirka 50 procent i antal försäkringstagare. Över de 

senaste tre åren har ökningen varit 389 procent. 
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Figur 2 Antalet insynspersoner som äger en kapitalförsäkring (FI 2011) 

 

 

Enligt figur 2 hade 911 insynspersoner år 2011 en kapitalförsäkring, en årlig ökning över 

treårsperioden om 36 procent. Antalet insynspersoner har även minskat under perioden. 

I maj 2008 uppgick antal insynspersoner till cirka 6 500 och i maj 2011 till cirka 5 700. 

Av de cirka 5 700 insynspersonerna har cirka 3 400 personer ett innehav i sin 

insynsaktie. I maj 2011 hade 200 insynspersoner ett innehav i sin insynsaktie i en 

kapitalförsäkring. Detta motsvarar 5,8 procent av insynspersonerna och ett resultat av 

en stark tillväxt under de senaste tre åren. Den fortsatta utvecklingen är svårbedömd 

men det kan på goda grunder antas att antalet insynspersoner med insynsaktier i 

kapitalförsäkringar kan komma att fortsätta att öka. (FI 2011) 

 

Reglerna om insynsrapportering syftar till att motverka missbruk av information samt 

att förse marknaden med information om insynspersoners värdepappersaffärer. FI 

ansåg att insynspersoners dolda aktieägande via kapitalförsäkringar undergräver syftet 

med insynsreglerna och lyfter fram behovet av lagändringar för att genomlysa 

insynspersoners ägande via kapitalförsäkringar. FI föreslog att lagen (2000:1087) om 

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument  kompletteras med en 

anmälningsskyldighet även för insynspersoners och deras närståendes aktieägande via 

vissa typer av försäkringslösningar. (FI 2011) 
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3 KAPITALFÖRSÄKRINGENS UTFORMNING OCH 

ANVÄNDNING 

Kapitalförsäkringen kan ses som ett alternativ till en traditionell aktie och fonddepå var 

en placerare har sina värdepapper hos sin bank. Däremot skiljer sig dessa kontotyper 

från varandra i ett flertal aspekter. I detta kapitel presenteras kapitalförsäkringens 

säregenskaper som är relevanta för undersökningen samt hur dess ökade användning 

kan tänkas ha påverkat informationsvärdet av insynsrapporteringen negativt. 

3.1     Kapitalförsäkringens säregenskaper  

Den största skillnaden när det kommer till kapitalförsäkringen handlar om dess 

beskattning. I motsatts till en vanlig aktie- och fonddepå beskattas inte varje transaktion 

för sig utan bygger på en schablonbeskattning. Detta förenklar dels deklarationen samt 

att beskattningen blir mer förutsägbar. Avkastningsskatten baseras på 

kapitalförsäkringens värde i början av året plus insättningar multiplicerat med 

statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret, det beloppet beskattas 

sedan med 30 procent (Avanza 2015). För år 2015 är den effektiva skattesatsen 0,27 % 

till följd av den låga statslåneräntan (Avanza 2015). Eftersom tillgångarna i 

kapitalförsäkringen beskattas enligt schablonbeskattningen är det inte heller möjligt att 

göra avdrag för kapitalförluster utan det är hela innehavet som beskattas för det aktuella 

året. Brytpunkten för den årliga avkastningen som gör kapitalförsäkringens beskattning 

mer fördelaktig jämfört med en traditionell aktie- och fondkonto har de senaste åren 

varit mycket låg, omkring 3-5 %, vilket ökat sparformens popularitet. 

Den andra aspekten som är av högst relevans för undersökningen är att 

anmälningsplikten för insynsaffärer inte gäller transaktioner som sker inom en 

kapitalförsäkring. Detta beror på, precis som namnet kapitalförsäkring antyder, att 

produkten egentligen är en försäkring som banken äger. Därmed är det banken och inte 

placeraren som tekniskt sett äger innehaven och placeraren behöver därmed inte anmäla 

sina transaktioner till insynsregister och kommer därför inte att komma till 

allmänhetens kännedom. (Finansinspektionen 2011) 

De potentiella nackdelarna eller riskerna med en kapitalförsäkring berör rösträtt och 

äganderegistrering. Då det är försäkringsgivaren som tekniskt sett är ägare till aktierna 

kan inte depåägaren utnyttja sin rösträtt vid bolagstämmor. Vid en potentiell konkurs av 

försäkringsbolaget som erbjuder försäkringsprodukten är spararen dels skyddad av det 
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faktum att försäkringsutgivaren har en skyldighet att ha tillgångar som minst täcker de 

skulder (deponeringar) som de ansvarar för mot kunderna. Vid en konkurs innehar 

kunderna en så kallad särskild förmånsrätt vid utmätning och konkurs vilket innebär att 

de har rätt att få ut sitt kapital först, gentemot övriga fordringsägare. Den statliga 

insättningsgarantin och investerarskyddet omfattar däremot inte sparande i svenska 

livförsäkringsbolag och därmed inte placeringar inom ramen för kapitalförsäkringar. 

(Avanza 2015) 

3.2 Kapitalförsäkringens ökade popularitet  

Det finns inga restriktioner till öppnandet eller användandet av en kapitalförsäkring. 

Förutsatt att man är myndig kan man öppna en kapitalförsäkring hos någon av bankerna 

i Sverige. Det som däremot har hämmat användandet tidigare har varit de dyra 

kostnader som varit förknippade med denna produkt. 

År 2007 fick användandet av kapitalförsäkringen större fördelar och användningen kan 

därmed antas efter denna tid ha vuxit kraftigt. Upphörandet av förmögenhetskatten 

minskade beskattningen från 100 % av värdet av kapitalförsäkringen till 80 %, i linje 

med en vanlig aktie- och fonddepå (Aktiespararna 2007).  Fram till 2007 var 

kostnaderna kopplade till användandet av en kapitalförsäkring mycket höga och 

handelsplattformen i sig var inte så välkänd bland investerarna. Under året 2007 

introducerade nätmäklarna Avanza Bank och Nordnet Bank kapitalförsäkringen för 

deras kunder på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt. Samtidigt blev användningen av 

kontot mycket lättare och tillgängligheten bland investerarna betydligt större. Detta 

berodde dels på att försäkringen kunde kopplas till en värdepappersdepå som 

försäkringstagaren själv kan deponera över. Även tjänstepension kan placeras inom 

kapitalförsäkringen vilket ytterligare ökat användandet av kontot hos innepersoner 

(Finansinspektionen 2011). 

3.3 Kapitalförsäkringens påverkan på insynshandel 

Som påpekats behöver inte en insynsperson rapportera sina transaktioner till 

finansinspektionen om dessa affär är gjorda inom en kapitalförsäkring. Däremot har 

insynspersonen fortfarande skyldighet att följa den svenska regleringen om missbruk av 

insynsinformation och att genomföra transaktioner med insynsinformation är givetvis 

även förbjudet inom ramen för kapitalförsäkringar. Möjligheten att handla med den egna 

aktien inom ett försäkringsavtal utan att ha samma rapporteringsskyldighet antas ha 
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stora implikationer för informationsvärdet av insynsrapporteringen. Eftersom 

insynspersonerna dels får möjlighet att betala mindre skatt samt inte behöver anmäla 

sina transaktioner kan det tänkas att de mest lönsamma insynstransaktionerna 

genomförs inom kapitalförsäkringar och därmed inte längre når ut till allmän 

kännedom. Detta leder i sin tur till en sämre förmåga för utomstående placerare att följa 

insynspersonernas transaktioner som placeringsstrategi.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras de relevanta teorierna som stödjer struktureringen av den 

empiriska undersökningen.  Den effektiva marknadshypotesen är en grundpelare inom 

finansiell ekonomi och den beskriver väl ur en teoretisk utgångspunkt de fundamentala 

informationsobalansen mellan insynspersoner och övriga placerare som möjliggör 

skillnader i avkastningar mellan aktörernas placeringar. Signaleringsteori, 

informationsassymetri, informationshierarki samt agent-principalteorin presenteras i 

syfte att underbygga och motivera kategoriseringen samt valet av undersökta faktorer för 

identifiering av delurval av insynstransaktionerna där överavkastningen är högre.  

4.1 Effektiva marknadshypotesen  

Effektiviteten i en finansiell marknad handlar om hur väl marknadspriser inkorporerar 

information. Den teoretiskt perfekta marknaden ur effektivitetssynpunkt är en marknad 

där det inte finns transaktionskostnader, skatter och all information finns alltid 

tillgänglig till alla marknadsaktörer. I den perfekta marknaden går det inte att skapa 

överavkastning med varken historisk, publik eller insynsinformation.  Beroende på hur 

reglering, praxis samt andra aspekter är utformade skiljer sig marknadseffektiviteten på 

olika marknader. Ur denna undersökningssynvinkel berör marknadseffektiviteten hur 

avkastningen för insynspersoner samt utomstående personer påverkas av 

informationsasymmetri. För att beskriva nivån av effektivitet hos en marknad används 

tre olika mått på effektivitet, svag, semi-stark samt stark form. (Fama 1970) 

Svag-form 

I den svaga formen av markandseffektivitet innefattar marknadspriset på en tillgång all 

information om historiska priser och avkastningar. Detta implicerar att teknisk analys 

av aktiekurser för riskfri överavkastning inte är möjlig. Marknadspriset är inte endast 

beroende av historiska priser utan påverkas även av annan information som berör 

värdepappret. Det är möjligt att skapa ett informationsövertag genom att analysera 

publik information om bolaget och dess verksamhet. Vid den svaga formen av effektivitet 

är det möjligt för både insynspersonerna och utomstående placerare att skapa 

överavkastning. Insynspersonerna då de har tillgång till icke-publik information och de 

utomstående personerna kan skapa ett informationsövertag mot de andra 

marknadsaktörerna genom att analysera bland annat rapporteringen av insynsaffärer. 

(Fama 1970) 



 

 

19 

Semi-stark-form 

I den semistarka formen av marknadseffektivitet innefattar marknadspriset både all 

historisk information samt all möjlig publik information. Det går inte för en utomstående 

person att skapa överavkastning vare sig genom analys av bolagsrapporter, 

aktierekommendationer eller rapporteringen av insynsaffärer. I den semistarka formen 

inkorporeras all ny information såpas snabbt och effektivt att det inte går att systematisk 

skapa ett informationsövertag som leder till överavkastning. För insynspersoner är det 

dock möjligt att utnyttja informationsövertaget och insynsaffärer kan således vara 

systematiskt lönsamma på kort sikt även i en marknad med semi stark effektivitet. (Fama 

1970) 

Stark-form 

I den starkaste formen av markandseffektivitet inkorporerar marknadspriset även all 

privat information utöver den publika och den historiska informationen. 

Informationsasymmetrier kan inte finnas och varken insynspersoner eller utomstående 

placerare kan skapa systematisk överavkastning. Anledningen till varför inte 

insynsaffärerna skulle ha något informationsvärde baseras på att det i den starka 

effektiva marknaden finns såpass mycket information tillgänglig att den nya 

informationen inte antas tillföra något nytt. (Fama 1970) 

4.2 Signaleringsteori 

Ett sätt att analysera hur information påverkar aktiekurser är teorin om signalering 

(Spence 1974). Eftersom de finansiella marknaderna inte antas vara fullständigt effektiva 

i den starkaste formen kan bolagens agerande ses som signaler för placerarkollektivet 

(Levy et al 1995). De vanliga signaleringsmetoderna är valet av kapitalstruktur eller 

storleken på utdelningar. Relevant för denna undersökning är hur insynspersonernas 

transaktioner i sig har ett signaleringsvärde. Eftersom placerarkollektivet är medvetna 

om att insynpersonerna har ett informationsövertag kan som ett exempel riktningen på 

deras transaktioner ses som tecken på att bolaget inte är korrekt värderat. Ett köp anses 

ha ett tydligare signaleringsvärde då motivationen till att genomföra ett köp är starkare 

kopplat till avkastningsmaximering.  En säljtransaktion kan givetvis signalera att 

insynspersonen anser bolaget vara övervärderat men försäljningen kan även ske av 

privatekonomiska skäl. Det finns även andra relevanta signaleringsmekanismer som 

berör insynstrasaktioner och dessa kommer beskrivas i avsnittet som motiverar och 

presenterar de undersökta faktorerna. 
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4.3 Informationsassymetri   

Information driver aktiekurser, och det kan därmed antas vara värdefullt att ha 

information före andra marknadsaktörer. Med informationsassymetri syftas en obalans 

mellan två parter där den ena har mer information än den andre, och således kan agera 

bättre på den finansiella marknaden. (Åkerlöf et al 1970) 

 

För denna undersökning berör informationsassymetrin många relationer, den första är 

mellan insynspersoner samt utomstående placerare. Frågeställningen om 

insynspersoner kan skapa överavkastning bygger på att en ökad information möjliggör 

högre avkastningar. Samtidigt bygger frågeställningen kring utomstående placerares 

möjlighet att skapa överavkastning på att de som systematisk använder sig av 

insynsrapporteringen kan skapa överavkastning jämfört med dem som inte utnyttjar 

den. (Aboody et al 2000) 

 

Skälen till varför informationsasymmetri uppstår mellan bolagets insynspersoner och 

placerarkollektivet är många. De vanligaste är skyddandet av strategisk information från 

konkurrenter. Genom att publicera information om bolagets kommande projekt och 

utfall av investeringar riskerar ledningen att påverka aktieägarnas långsiktiga avkastning 

negativt. Därmed kan det vara helt enligt aktieägarnas egna intressen att bolaget 

undanhåller denna information från allmänheten. Det finns även risker med att 

publicera information innan tiden är mogen då detta kan leda till stämningar på grund 

av falsk informationsdelning. (Hiller 2008 kap 19) 

4.4 Informationshierarki 

Informationsasymmetri förekommer inte endast mellan insynspersonerna och de 

utomstående placerarna, utan det finns även skillnader i informationsövertag inom 

bolaget. Att olika personer inom bolaget har tillgång till olik information beskrivs med 

teorin om informationshierarki (Seyhun 1986). 

Då rapporteringen i bolag flödar uppåt i informationshierarkin kan personerna som är 

högre upp i bolaget antas ha mer information än de med lägre ställning.  Vd:n är den 

person med högsta positionen i bolaget och kan därmed tänkas ha det största 

informationsövertaget. Detta eftersom hen är ansvarig för och ytterst delaktig i den 

operativa verksamheten. Styrelseordförande och styrelsemedlemmar har inte samma 

insyn och antas därmed ha en lägre grad av insyninformation än Vd:n. Däremot kan de 
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antas ha större insyn i bolagets essentiella operativa verksamhet samt de strategiska 

planerna än insynpersoner med annan befattning. (Alchian & Demsetzs 1972) 

4.5 Agent-principalteorin 

Med agent-principal teorin syftas att det finns en agent, bolagsledningen, som arbetar 

för principalen, aktieägarna (Fama et al 1983). Problematiken med detta upplägg är att 

få agenten att arbeta för principalens bästa intressen och inte för dess egna.  Detta sker 

vanligen genom kontroll och incitamentsstrukturer som gör de båda parternas intressen 

lika. Detta kan t.ex. vara personaloptioner som då får agenten att arbeta för aktieägarnas 

bästa då den egna ersättningen är starkt kopplad till aktiekursens utveckling. För 

kontrolldelen av lösningen är det rimligt att anta att ett stort och spritt ägande har i 

praktiken svårare att kontrollera bolagets ledning. Det är dels i praktiken svårt att begära 

styrelseplats och därmed få korrekt insyn med små positioner samtidigt som 

incitamenten för en liten aktieägare att engagera sig i ledningens kontroll är litet. Stora 

aktieägare har bättre incitament att övervaka ledningen då deras stora innehav 

motiverar större resursinvesteringar. En större ägare har oftast ett starkare intresse av 

att långsiktigt maximera bolagets värde medan en mindre ägare lättare kan sälja aktierna 

och investera på annat håll. Bolagens ägarkoncentration kan därmed ha en betydlig 

påverkan på insynstransaktionernas informationsvärde. (Padilla 2002) 
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5 TIDIGARE FORSKNING  

Forskning kring insynshandel har en lång historia. I detta kapitel kommer efter en 

introduktion de arbeten som anses vara relevanta för studien att presenteras. 

1968 hävdade Lorie och Niederhoffer att akademisk forskning inte hade hittat tydliga 

bevis på att insynspersoner utnyttjat sin insynsinformation för att åstadkomma 

överavkastningar. Författarna konstaterade även därmed att akademiska studier inte 

kunnat påvisa att insynshandel medför värdefull information för utomstående.  

Resultaten av studier som föregick Lorie och Niederhoffers studie led av problem 

gällande kvalitén av data. Flera studier använde sig av opasslig data, t.ex. användes 

aktiens medeltalspris för månaden då insynshandeln utfördes istället för aktiepriset för 

den faktiska dagen. Lorie och Niederhoffers resultat visade att då insiders köper ovanligt 

mycket aktier kan aktien förväntas ge överavkastning i jämförelse med övriga 

marknaden under de följande 6 månaderna. Ytterligare visade de att insynspersoner 

tenderar att köpa mer aktier en vanligt och sälja mera aktier än vanligt före 

aktiekursökningar respektive sänkningar. Författarna hävdade att deras resultat var i 

konflikt med majoriteten av all tidigare forskning och således kan Lorie och 

Niederhoffers empiriska arbete ses som en vändpunkt inom forskningen av 

insiderhandel. (Lorie, Niederhoffer 1968)  

Polemiken runt ämnet har dock inte försvunnit och sedan deras arbete har fortsatt 

konflikterande forskning som både påvisar och motbevisar existensen av 

överavkastningar och insiderhandelns informationsvärde presenterats utan någon 

enhällig slutsats. 
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5.1     Tidigare forskning ur ett internationellt perspektiv 

5.1.1 Jaffe, 1974 

Jaffes arbete ”Special information and insider trading” är en av de första 

undersökningarna inom detta ämnesområde som använde sig av mer avancerade 

metoder och större dataunderlag. Han tog även hänsyn till transaktionskostnader, något 

som tidigare undersökningar inte gjort. Arbetet är även en av de första som undersöker 

insynsinformationens värde för utomstående placerare. I studien undersöktes även om 

storleken eller styrkan av signalen på affärerna påverkade överavkastningen. 

Undersökningens dataurval och metod 

I sin undersökning använder sig Jaffe av de 200 största listade bolagen på New York 

Stock Exchange som sin urvalsgrupp. Data är hämtat för tidsperioden 1962-1968 och är 

på månadsintervall. I undersökningen bestod urvalet av 466 köptransaktioner och 486 

säljtransaktioner. Han använde sig utav händelsestudiemetoden för bedömningen av 

möjlig överavkastning. I undersökningen bedömdes signalerna genom att se om det var 

netto köp eller säljtransaktioner som dominerade för en en-månadsperiod för enskilda 

insynpersoner. Sedan summerades alla insynspersonera för ett visst bolag för en månad 

för att se om den samlade signalen var köp eller sälj, baserat på hur de individuella 

insynspersonerna hade handlat under månaden. Marknadsmodellen användes för 

estimeringen av de förväntade avkastningarna. För undersökningen av 

informationsvärdet för utomstående personer antogs affären ha blivit känd efter två 

månader efter transaktionen genomförts. För bedömningen om storleken på 

transaktionerna påverkade överavkastningen separerades transaktionerna mellan de 

som överskred eller underskred brytpunkten på 20 000 USD. Köp eller säljsignalernas 

styrka bedömdes genom att undersöka om de perioder där det var minst tre gånger fler 

köpare än säljare för ett specifikt bolag visade högre avkastning. 

Resultat 

Insynspersonerna kunde enligt undersökningen skapa signifikant överavkastning på 

1,4% under en period på åtta månader efter affärerna. Denna överavkastning separerar 

inte på köp och säljaffärer. Under perioder med aktivare handel visade insynspersonerna 

betydligt högre överavkastning, närmare 5%. Storleken på affärerna visade inte ha något 

signifikant samband med överavkastningen. Vad gäller insynsinformationens 
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informationsvärde för utomstående placerare var resultaten överlag icke-signifikanta. 

Styrkan av köp-eller sälj signalerna visade sig vara statistisk signifikanta och påverkade 

även informationsvärdet för utomstående placerare. Under de perioder där det var minst 

tre gånger fler köpare än säljare för ett specifikt bolag erhöll insynspersonerna en 

överavkastning på 5 % för en åtta månaders period. De utomstående placerarna hade 

erhållit en signifikant avkastning på närmare 3 % under samma period. Från dessa 

avkastningar bedömde han att transaktionskostnaderna skulle vara omkring 2 %, och att 

det trots avdraget av dessa förfarande var ekonomiskt signifikanta resultat. 

5.1.2 Seyhun, 1986 

Seyhuns undersökning ”Insiders profits, costs of trading and market efficiency” hade tre 

separata frågeställningar som undersöktes i arbetet. Han undersökte ifall 

insynspersoner i USA erhöll överavkastning av deras handel i det egna bolagets aktie. 

Vidare undersöktes vilka faktorer som påverkade lönsamheten för insynshandeln. Till 

sist undersöktes informationsvärdet för utomstående placerare, d.v.s. om det gick att 

skapa överkastning genom att replikera insynshandeln efter att informationen om 

affärerna hade rapporterats. 

Undersökningens dataurval och metod 

Undersökningen baserades på 59 148 transaktioner under tidsperioden 1975-1981. 

Underlaget för affärerna kom från ett axplock av 759 amerikanska bolag som 

representerade både större och mindre bolagsstorlekar. Daglig pris och handelsdata 

användes. De möjliga överavkastningarna beräknades genom händelsestudie 

metodologin. Insynspersonernas avkastningar beräknades under en tidsperiod från 199 

dagar före transaktionen till 300 dagar efter. De normala avkastningarna, d.v.s. de 

förväntade, uppskattades genom en regression från 250 dagar före samt 249 dagar efter 

observationsperioden. För att bedöma vilka faktorer som påverkade överavkastningen 

genomfördes en regressionsanalys där överavkastningen var den beroende variabeln och 

de olika undersökta faktorerna var de förklarande variablerna. 

Resultat 

Överavkastningen vid säljtransaktionerna var endast statistiskt signifikant fram till 100 

dagar efter affären och gav en överavkastning på -1,7 %. Överavkastningen för samma 

period för köptransaktioner var 3 % och indikerar ett större värde av informationen vid 
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köptransaktioner. Resultaten tyder på att insynspersoner tenderar att köpa aktier före 

positiv information om bolaget rapporteras, samt att insiders i regel lyckas sälja före 

negativ information når marknaden. Undersökningen visade att avkastningen fram till 

affären var oftast negativ inför köp och positiv inför sälj, vilket indikerar att 

insynspersonerna tagit tillhänsyn rådande aktiekurs inför deras affärer. Största andelen 

av överavkastningen kom under de första 100 dagarna vilket indikerar ett relativt 

kortsiktigt informationsvärde. 

Sambandet mellan transaktionens storlek och överavkastningen visade sig inte ha någon 

signifikant relation. I arbetet förklarar Seyhun detta samband genom att belysa att det 

främst är storägare i större bolag som står för de stora transaktionerna, och dessa kan 

antas ha mindre insynsinformation än andra insynspersoner. Sambandet mellan 

företagets storlek och storleken på överavkastningen var mycket signifikant negativ. 

Insynshandeln visade sig således vara mer lönsam för mindre bolag. Även sambandet 

mellan insynspersonens befattning och överavkastningen var signifikant för 

styrelseordförande och VD vilket är i linje med teorin om informationshierarki som 

presenterades i arbetet. 

Gällande informationsvärdet av rapporteringen av insynsaffärerna visade 

undersökningen att strategier som imiterade insynshandeln kunde få en signifikant 

överavkastning på 1.2%. Undersökningen skiljde inte på köp och säljtransaktionerna och 

affärerna antogs genomföras vid datumet då insynsaffärerna blivit offentliggjorda. När 

avkastningen justerades för transaktionskostnader och priskillanderna mellan köp och 

säljkurserna försvann den ekonomiska signifikansen. Seyhun drar därmed slutsatsen att 

utomstående inte kan skapa överavkastning genom att replikera insynshandeln. 

Resultaten tyder på en semi-stark marknadseffektivitet ur denna aspekt. 

Insynspersonerna kan skapa överavkastning med hjälp av privat information, men 

utomstående kan inte skapa överavkastning genom den nya publika informationen. 

5.1.3 Fidrmuc et al. 2006 

Fidrmuc, Goergen och Renneboog undersöker i sin artikel “Insider Trading, News 

Releases, and Ownership Concentration”, den brittiska aktiemarknadens reaktioner på 

insynstransaktioner och huruvida dessa kan bero på företagens ägarstruktur. Arbetet är 

enligt författarna den första akademiska undersökningen som undersöker sambandet 

mellan blockägare och överavkastning. De undersöker även om legala skillnader mellan 
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den amerikanska och brittiska marknaden påverkar informationsvärdet. 

Undersökningen justerar överavkastningarna för nyheter publicerade före 

insynstranaktioner. De undersöker framförallt effekten av nyheter som berör, företagets 

framtidsutsikter, företagsomstruktureringar, förändringar i kapitalstruktur, 

omstruktureringar i styrelsen och andra verksamhetsförändringar. Till sist undersöks 

även om teorin om informationshierarki presenterad av Seyhun (1986) håller. 

Undersökningens dataurval och metod 

Den empiriska undersökningen bygger på en händelsestudie där data sträcker sig från 

1991 till 1998 och innehåller 35439 transaktioner i 1498 bolag efter gallring. Som mått 

på utomstående blockägare används data från Worldscope där ägarposter som överstiger 

5 % registrerats. Eventfönstret de använder sig sträcker sig från 20 dagar före till 20 

dagar efter transaktionerna. Den förväntade avkastningen beräknas över en tidsperiod 

på 180 dagar före eventfönstrets början. Överavkastningen beräknas med 

marknadsmodellen. 

Resultat 

Gällande de legala skillnaderna mellan den amerikanska och de brittiska marknaderna 

stödjer resultaten hypotesen om att kortare tidsintervall från transaktion till publikation 

kan vara en anledning högre avkastning i Storbritannien. I USA har insynspersonerna 

rätt att rapportera deras transaktioner upp till 40 dagar efter transaktionen medan det i 

Storbritannien endast är 6 dagars tidsfrist. 

Insynstransaktioner i bolag med större blockägare visade sig ha mindre 

informationsvärde än i bolag utan blockägare. Framförallt minskar överavkastningen i 

transaktionerna genomförda i bolag som kontrolleras av andra företag eller individer 

utan förhållande till ledningen. Förklaringen kommer från den kontroll som blockägarna 

har möjlighet att utöva på ledningen. 

De finner även stöd för att insynstranaktionernas lönsamhet är beroende av nyheter som 

presenterats i närheten av transaktionerna, i synnerhet nyheter som berör 

företagsaffärer och ledningsbyten. Informationsvärdet av de transaktioner som föregås 

av nyheter är mindre, i synnerhet de transaktioner som föreligger nyheter rörande 

företagsaffärer vid säljtransaktioner. 
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Undersökningens resultat stödde inte teorin om informationshierarki då VD:n i deras 

undersökning inte genererade högst överavkastning. Resultaten förklarades med att 

ledningen oftast är under stor yttre övervakning och därmed handlar dessa individer mer 

försiktigt. 

5.2  Tidigare forskning med ett svenskt perspektiv  

Som tidigare påpekat är inte internationella undersökningar fullt applicerbara på den 

svenska marknaden. Därför presenteras även ett axplock av svenska studier som berör 

ämnesfrågan. Då akademisk forskning i ämnesfrågan med avgränsning på den svenska 

aktiemarknaden är mycket begränsad kommer även undersökningar i form av 

magistersavhandlingar att presenteras. 

5.2.1 Rundfelt 1989 

Rundfelt undersökning i boken ”Insiders Affärer – om bruk och missbruk av information 

om börsbolag”, syftade till att besvara frågeställningen vare sig insynspersonerna 

tenderade att göra mer lönsamma aktieaffärer än de övriga marknadsaktörerna. 

Undersökningen inkluderade även en segmentering där de större affärernas 

överavkastning undersöktes separat. 

 

Undersökningens dataurval och metod 

Skillnaden i denna studie jämfört med övriga undersökningar berör metodiken. Istället 

för att använda sig av en händelsestudie görs underökningen genom portföljanalys. Alla 

aktier där insynshandel förekommit samlades i en portfölj och avkastningen på denna 

jämfördes med Affärsvärldens generalindex. En likande undersökning gjordes sedan 

med ett urval av bolagen med de största transaktionerna. 

Resultat 

Rundfelt hittade inte några signifikanta överavkastningar för insynspersonerna även om 

det påpekades i undersökningen att det fanns tecken på möjligheter till överavkastning 

när man undersökte extremportföljer. Författaren nämner dock en hypotes om att 

resultatutvecklingen bör vara positiv om flera insynspersoner genomfört transaktioner 

med samma riktning under en kort period. Studien motiverar testresultaten genom att 
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förklara att även om insynspersonerna må ha ett informationsövertag betyder det inte 

att de vet hur de ska utnyttja informationen.  

5.2.2 Wahlström 2003 

Wahlströms studie, ”Legal Insider Trading and Abnormal Returns: Some Empirical 

Evidence from Sweden”, är en av de få stora publicerade svenska studierna.  I 

undersökningen studeras vare sig insynspersonerna på Stockholmbörsens huvudlista 

erhöll överavkastningar på sina transaktioner. Även informationsvärdet av 

transaktionerna undersöktes genom att beräkna överavkastningarna för utomstående 

placerare som replikerar insynstransaktionerna. Undersökningens segmentering bygger 

endast på de aggregerade transaktionerna på de tre olika segmenten på 

Stockholmbörsen huvudlista, Small, Mid samt Large Cap.  

 

Undersökningens dataurval och metod 

I urvalet använder sig Wahlström av endast de bolag som är listade på 

Stockholmsbörsens tre huvudlistor under åren 2000 till 2002.  För beräkningen av den 

förväntade avkastningen använder sig undersökningen av marknadsmodellen. Ingen 

segmentering görs på köp och säljtransaktioner. 

Resultat 

Studiens resultat visade på en överavkastning på 1,26 % för de största bolagen i urvalet. 

För de minsta bolagen i urvalet vad det endast en marginell överavkastning som 

identifierades. En högre överavkastning kunde identifieras bland de bolag där 

omsättningen av insynstransaktioner hade varit högre. En replikering av 

insynstransaktionerna genererade även överavkastning för utomstående placerare för 

ett eventfönster på tre månader. Undersökningens resultat bortser från 

transaktionskostnader och resultaten bör ses i ljuset av denna begräsning. 
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5.2.3 Schöld 2005   

I boken ”Insideranalys: från beteendebaserad finansiell teori till praktisk tillämpning” 

undersökte Schöld om insynspersoner skapade högre avkastning än marknadsindexet. 

Schöld studerade även samlade aktieaffärernas betydelse för överavkastningen. 

Undersökningen begräsandes till insynspersonernas förmåga att skapa överavkastning 

och de utomstående placerares möjlighet till överavkastning genom replikering har inte 

berörts. 

Undersökningens dataurval och metod 

Schöld analyserar samtliga svenska insidertransaktioner mellan 1998 till 2002 och 

beräknar överavkastningen för en period på sex månader efter händelsen. 

Undersökningens segmentering har gjorts genom att identifiera kluster av likriktade 

transaktioner i samma bolag genomförda av två olika insynspersoner. Undersökningens 

fokus ligger på att identifiera köpsignaler via analys av köptransaktioner.  

 

Resultat 

Resultatet av denna studie visar på att personer med insynsställning erhöll riskjusterade 

överavkastningar på cirka 20 % över marknaden. Med basen på de statistiska 

undersökningen drar författaren slutsatsen att köpaffärer från bolagens insynspersoner 

kan för utomstående personer ses som köpsignaler. En större överavkastning erhölls av 

de transaktioner som gjorts av egen aktiv handel jämfört med innehav som tillkommit 

genom optionsprogram. För de transaktioner som skedde i kluster visade resultaten 

indikativt på en högre överavkastning. 

5.2.4  Hultenius, Lindros och Sönnerborg 2008 

Författarna av ”Does insider trading generate abnormal earnings- A study of the 

swedish stock market”, skriven som en magisteravhandling på Lunds universitet, 

undersöker insynspersonernas möjlighet till överavkastning på den svenska 

aktiemarknaden. Även ett försök till att kommentera utomstående placerares möjlighet 

till överavkastning görs. Undersökningen innehöll även en segmentering baserat på 

bolagens storlek, där de fördefinierade storleksgränserna för Small, Mid och Large Cap 

användes. Även en segmentering på transaktionernas storlek genomfördes där fyra olika 

grupper bildades.  Dessa var 50 - 200 tusen kr, 200 - 2000 tusen kr, 2 - 10 miljoner kr 



 

 

30 

samt transaktioner över 10 miljoner. Insynspersonernas positions betydelse för 

överavkastningen undersöktes genom att dela upp insynspersonerna i följande tre 

grupper; VD, övriga insiders samt storägare. 

Undersökningens dataurval och metod 

Undersökningens avgränsning var insynstransaktionerna för bolag på 

Stockholmsbörsen huvudlista under åren 2005 -2007. Av transaktionerna har även 

affärer med nominellt belopp under 50 000 kr exkluderats. I arbetets händelsestudie 

beräknades överavkastningen för varje händelse enskilt och den förväntade 

avkastningen beräknades med marknadsmodellen med ett skattningsfönster på 150 

dagar före transaktionsdagen. Referensmarknaden som användes var OMX-all share 

index. Längden på eventfönsterna kan i detta arbete anses vara något kortare än de 

internationella studiernas som presenterats. Studien undersöker nämligen endast 

överavkastningen under två eventfönster, 5 respektive 21 dagar efter transaktionen. För 

utomstående placerares informationsvärde har ett antagande gjorts att transaktionerna 

publiceras på den femte dagen efter att transaktionerna har ägt rum. 

Resultat 

De något överraskade resultaten innehöll dels en negativ överavkastning på -0,55% för 

insynspersonernas köptransaktioner över det längre 21 dagar långa eventfönstret medan 

för det kortare fönstret erhölls en överavkastning på 0,33%. Vid säljtransaktionerna var 

överavkastningen -3,28% för den längre perioden och 0,72% för den kortare 

tidsperioden. För utomstående placerare estimeras överavkastningen vid köp att vara  -

0,9%. 

För undersökningen om storleken på bolagen påverkade överavkastningen fick, 

köptransaktionerna för insynspersoner som handlade i aktier vilka var listade på Small 

Cap en överavkastning på 1,13% för det längre fönstret och 1,27% för det kortare. 

Transaktionerna på Mid och Large Cap hade negativ överavkastning under båda 

eventfönsterna. För säljtransaktionerna visade alla segment statiskt signifikant negativ 

överavkastning på -2,16% för Small -2,90% för Mid och -4,29% för Large Cap.  

För segmenteringen av transaktionernas storlekar var resultaten att de största köp 

transaktionerna visade negativ överavkastning. Transaktionerna som låg mellan 

tvåhundra tusen och två miljoner hade en överavkastning på 0,8 % för det längre 

eventfönstret. Vid säljtransaktionerna var de största säljtransaktionerna de som visade 
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störst överavkastning på -4,11 %, även om de övriga segmenten även visade 

överavkastningar mellan -2,8 % och – 3,77. 

Av insynspersonernas position visade det sig att endast storägare hade statistisk 

signifikant positiv överavkastning vid köptransaktioner på 0,70 % under de första fem 

dagarna. Hos säljtransaktionerna var både VD och övriga insynspersonernas 

överavkastning statistisk signifikant med -3,45 % respektive -3,30 % för de längre 

perioden. 

5.2.5 Eriksson 2008 

Eriksson undersöker i sin avhandling ”Insynshandelns informationsvärde på 

Stockholmsbörsen”, skriven på Svenska handelshögskolan i Helsingfors, både 

insynspersonernas och utomstående placerares möjlighet till överavkastning på 

Stockholmsbörsen. Undersökningen gör även segmenteringar för att hitta mer 

detaljerad information om överavkastningens förklarade faktorer. Den första 

segmenteringen bygger på insynspersonernas position där fem olika kategorier används, 

VD och vice VD, företagets styrelseledamöter, störst ägarna, personer med annan 

befattning, dotterbolags VD och vice VD, anhörig och juridisk person. Kontributionen i 

underökningen kommer delvis från den tidigare icke-undersökta segmenteringen som 

bygger på antalet befattningar som personen har inom företaget. Dessa är; en befattning 

inom koncernen, två befattningar inom koncernen, tre befattningar inom koncernen, 

största ägarna utan andra befattningar i koncernen och största ägarna med andra 

befattningar inom koncernen. Undersökningen utvärderar även betydelsen av 

transaktionernas storlek, segmenterat i tre grupper; Små under 50 tusen kronor, 

Medelstora mellan 50 tusen och 1 miljon samt Stora transaktioner över 1 miljon kronor. 

Storleken på bolagens effekt på överavkastningen undersöktes genom att segmentera 

transaktionerna enligt gränserna för Stockholmsbörsen Smal Mid och Large Cap. 

 

Undersökningens dataurval och metod 

I undersökningen medtas endast transaktioner som är genomförda med värdepapper 

som ingick i affärsvärldens generalindex 1.11.2004 och haft tillräckligt med prisdata för 

att medtas i undersökningen. I arbetet användes händelsestudiemetodiken med den 

faktiska publiceringsdagen för transaktionen som eventdag för beräkningen för 

överavkastningen för de utomstående placerarna. Som estimeringsmetod för den 
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normala avkastningen används både marknadsmodellen samt konstanta 

medelavkastningsmetoden (eng. constan mean return model). Estimeringsperioden är 

satt till 200 dagar före det första eventfönstrets startpunkt, -21 dagar. 

Referensmarkanden som används är OMX 30. Överavkastningarna beräknas över en 

period från 20 dagar före eventet till 100 dagar efter. 

Resultat 

För insynspersonernas överavkastning vid köp fås inte några statistisk signifikanta 

resultat. För säljtransaktionerna erhölls dock en statistisk signifikant överavkastning på 

-5,86 % på 100 dagar. För de utomstående placerare som replikerar insynspersonernas 

handel vid publiceringen av deras affärer erhölls inte heller någon överavkastning vid 

köptransaktioner men vid säljtransaktionerna erhölls en statistiskt signifikant 

överavkastning mellan -6 % och -7,5 % beroende på vilken modell för beräkningen av 

den förväntade avkastningen som används. 

 

För segmenteringen av insynspersonernas position återfinns statistiskt signifikanta 

överavkastningar hos alla typer förutom anhöriga. Den högsta överavkastningen vid 

både köp och säljtransaktioner erhölls av gruppen VD och vice VD, följt av juridisk 

befattning och annan befattning. 

 

Undersökningens del som behandlade överavkastningens storlek förklarad av antalet 

befattningar som insynspersonen i fråga innefattar hade resultat enligt författarens 

hypotes. Insynspersoner med tre befattningar hade störst överavkastning både vid köp 

och säljtransaktioner följt av storägare med andra befattningar inom koncernen. 

 

Betydelsen av storleken på transaktionen visade sig i undersökningen endast vara 

relevant vid transaktioner under 50 tusen kronor där överavkastningen vid köp var 6 % 

för 100 dagar perioden, medan de två större kategorierna visade marginellt negativa 

överavkastningar. Vid säljtransaktionerna visade sig att alla kategorier hade negativa 

överavkastningar med högst överavkastning från de största transaktionerna med -11,25 

% följt av de medelstora -8,90 % och de minsta transaktionerna hade endast en 

överavkastning på -3,66 %. 

 

Analysen för bolagsstorlekens betydelse för överavkastningen visade att endast 

transaktioner för värdepapper som var listade på Smal Cap statiskt signifikant 
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överavkastning vid köptransaktioner med 5,38 %. Transaktionerna på Mid Cap visade 

överraskande en betydlig negativ överavkastning på -3,29 %. Vid säljtransaktionerna 

erhöll alla segment signifikanta negativa överavkastningar där Small Cap erhöll -4,80 %, 

Mid Cap -11,00 %  och Large Cap -9,29%. 

5.3 Sammanfattning av tidigare studier  

Tabell 2 Sammanfattning av tidigare studier 

Studie Marknad Tidsperiod 
Antal 
transaktioner 

Överavkastning 
för 
insynsperson 

Överavkastning 
för 
utomstående 

Jaffe 1974 USA 1962-1968 952 Ja Ja i vissa segment 

Seyhun 
1986 USA 1975-1981 59 148 Ja Nej 

Fidrmuc et 
al. 2006 

Storbritannien 
USA 1991-1998 

 
 
35439 

 
 
Ja 

 
 
N/A 

Rundfelt 
1989 Sverige 1985-1987 N/A Nej Nej 

Wahlström 
2003 Sverige 2000-2003 

 
N/A Ja Ja 

Schöld 
 2005 Sverige 1998 -2002 N/A Ja N/A 

      

Hultenius, 
et al. 2008 Sverige 2005-2007 3863 

Ja vid sälj,  
Nej vid köp Indikativt nej 

Eriksson 
2008 Sverige 1996-2007 20914 

Nej vid köp, 
Ja vid sälj 

Ja vid köp, 
Nej vid sälj 

 

Tabell 2 ovan visar att det finns inga entydiga slutsatser över varken insynspersonernas 

eller utomstående placerares möjlighet att generera överavkastning. Resultaten har 

givetvis varit beroende av avgränsningen ur både tids och geografiska dimensioner. 

Likväl har undersökningsmetoderna och de metoder som använts skilt åt. 
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Tabell 3 Sammanfattning av undersökta faktorer vid tidigare studier kategoriserade 
baserat på teoretiskt referensram 

Studie Signalering Informationsassymetri Informationshierarki Ägarkontroll 

Jaffe 1974 
Kluster av transaktioner: 
Signifikant samband.                                    
Transaktionens storlek: 
Inget signifikant samband 

N/A N/A N/A 

Seyhun 1986 

Transaktionens absoluta 
storlek: 
Inget samband 

Börsvärde: Signifikant 
samband, transaktioner hos 
mindre bolag mer lönsamma 

Insynspersonens position: 
Signifikant samband, 
högre avkastning för VD 
och Styrelseordförande 

N/A 

Fidrmuc et al. 2006 

Transaktioner som 
genomförs efter stora 
nyheter har mindre 
informationsvärde 

N/A 
Insynspersonernas 
position: Inget samband 

Signifikant 
samband, bolag 
med stora 
utomstående 
blockägare har 
lägre 
överavkastning 

Rundfelt 1989 N/A N/A N/A N/A 

Wahlström 2003 

 

Börsvärde: Signifikant 
samband, transaktioner hos 
större bolag mer lönsamma 

N/A N/A 

Schöld 2005 Kluster av transaktioner: 
Möjligt samband.                                                 
Typ av transaktion: Lägre 
överavkastning vid 
försäljning av aktier som 
tillkommit genom 
optionsprogram 

N/A N/A N/A 

Hultenius, et al. 2008 
Transaktionens absoluta 
storlek: 
Inget tydligt samband vid 
köp, större transaktioner 
vid sälj gav högre 
överavkastning 

Börsvärde: Signifikant 
samband, transaktioner hos 
mindre bolag mer lönsamma 
vid köp, större bolag mer 
lönsamma vid sälj 

Insynspersonens position: 
Signifikant samband, 
högre avkastning för VD 
vid försäljningar 

N/A 

Eriksson 2008 

Transaktionens absoluta 
storlek: 
mindre transaktioner vid 
köp och större 
transaktioner vid sälj gav 
högre överavkastning 

Antalet befattningar inom 
bolaget: Signifikant 
samband, fler befattningar, 
högre avkastning 
Börsvärde: Signifikant 
samband, transaktioner hos 
mindre bolag mer lönsamma 
vid köp och medelstora bolag 
mer lönsamma vid 
försäljningar  

Insynspersonens position: 
Signifikant samband, 
högre avkastning för VD 

N/A 

 

Tabell 3 ovan visar de valda faktorerna för segmentering i de studier som presenterats. 

Av dessa går det att se vissa vanliga och andra mer ovanliga faktorer. 
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6 BESKRIVNING OCH MOTIVERING TILL VAL AV 

UNDERSÖKTA FAKTORER 

Utöver att studera insynsaffärernas lönsamhet och informationsvärde på aggregerad 

nivå, kommer även transaktionerna att segmenteras på ett antal faktorer med stöd av 

både teori och empiri. Anledningen till detta är att urskilja de egenskaper med hjälp av 

vilka det går att urskilja delurval med större informationsvärde. För vissa kategorier har 

ett flertal faktorer valts ut för undersökning, detta då det varken med teoretiskt stöd eller 

baserat på den empiriska litteraturstudien var möjligt att identifiera en överlägsen 

faktor. Efter att resultaten för varje segmentering har analyserats kommer de 

segmenteringar som visar på de mest användbara resultaten att kombineras till en 

flerstegsprocess med syftet att hitta delurval med högre väntade överavkastningar. 

Avsikten är inte att bevisa att de delurval som gallringsprocesserna resulterar i är de 

urval med absolut högst överavkastning. Resultaten presenteras för att ge en uppfattning 

om hur en flerstegsgallring kan öka den förväntade avkastningen i en replikerad portfölj 

som endast baseras på en segmentering. 

Motiveringen till varje faktors inkludering i undersökningen kommer belysas under 

respektive del. I helhet kan dock nämnas att faktorerna är valda då de mäter skillnader 

mellan transaktionerna i en aspekt som enligt teori samt tidigare empiriska studier bör 

påverka överavkastningen.  Segmenteringskriterierna är indelade i de fyra områden som 

presenterats i teoriavsnittet och de individuella valen har gjorts antingen med stöd av 

teori eller av tidigare genomförda studier. Valet av kriterierna återspeglar även deras 

syfte, dvs. ge privata placerare möjlighet att skapa överavkastning genom att replikera 

utvalda insynstransaktioner. Faktorerna har valts ut med hänsyn till tillgängligheten av 

information och möjligheten till dess tolkning för privatpersoner. Därmed representerar 

inte varje faktor nödvändigtvis den teoretiskt bästa proxyn utan en proxy som är i 

praktiken gångbar.  

 

 

 

 

 



 

 

36 

Tabell 4 Översikt av de undersökta faktorerna 

Undersökt samband mellan  
överavkastning och: Vald faktor 

Signalering  

Transaktionens riktning 1. Köp eller säljtransaktion 

Satsning 2. Transaktionens storlek i kronor 

 
3. Transaktionens andel av insynspersonens 
totala innehav 

Vilja att informera marknaden om 
transaktionen 4. Dagar till publicering av transaktion 

  

Informationsassymetri  

Bolagsstorlek 5. Börsvärde 

Bolagets position i livscykeln 6. P/S-multipel 

 7. P/E- multipel 

Kurseffekt av ny information 8. Aktiekursen volatilitet 

  

Informationshierarki 
 
 

Insynspersonens position 
9. Kategorisering enligt finansinspektionens 
insynsregister 

  

Agent-Principalteori  

Ägarkoncentrationen 10.  Inversen av free float 
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6.1 Faktorer som berör signaleringsteori 

Transaktionens riktning   

Att skilja mellan köp och säljtransaktioner är vanligt förekommande i tidigare studier 

och har även visats ha signifikant skilda överavkastningar (Seyhun 1998, Lakinishok 

2001, Cheuk 2005). Anledningen till denna separering är att det finns en tydlig 

motivation till varför informationsvärdet i dessa transaktioner skiljer sig systematiskt åt. 

Skillnaden förklaras genom insynspersonens skäl för att genomföra affären. En 

försäljning kan ske på grund av många skilda orsaker, inte nödvändigtvis drivet av 

insynsinformation. Rena privatekonomiska skäl är en vanlig motivation till försäljning. 

Köptransaktioner kan nästintill fullständigt förklaras av att individen har för avsikt att 

skapa avkastning för sin placering och således kan tidpunkten för köp anses vara 

beroende av den insynsinformation som personen innehar (Fidrmuc et al. 2006). 

Således kommer resultatet i varje segmentering att presenteras separat för köp- och 

säljtransaktioner. 

Satsning 

Ett vanligt mått som använts vid tidigare studier som proxy för insynspersonens satsning 

är transaktionens storlek i absoluta tal. Det har använts bland annat av Seyhun (1986), 

Hultenius, et al. (2008), Eriksson (2008). Däremot har inte måttet visat sig ha ett tydligt 

och återkommande samband. Därför har det för denna undersökning medtagits ett 

alternativt mått för satsning nämligen transaktionens andel av totala innehavet. Vid 

litteraturgranskning av författaren i skrivande stund har inte någon annan studie 

identifierats där samma mått använts. 

Transaktionens storlek i absoluta tal 

Storleken på transaktionen kan ses som ett centralt element i insynspersonens 

signalering. En större transaktion tordes ske på basen av en starkare tro på 

felprissättning. En mindre transaktion kan även göras som en långsiktig placering eller 

som en del av ett regelbundet sparande utan att det egentligen ligger någon större 

informationsassymetri bakom som motivation. Storleken på affärerna kan således ses 

som en proxy for insynspersonens satsning och det kan därmed antas finnas en koppling 

mellan den och överavkastningen. Tidigare studier har inte påvisat några enhälliga 

resultat. Men även i de studier som har hittat ett signifikant samband skiljer sig 
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tolkningen av resultaten. Vissa har hittat starkare överavkastningar för större köp vissa 

för mindre. Men då segmenteringen för vad som klassas som en större och en mindre 

transaktion inte har några gemensamma gränser är det svårt att jämföra resultaten.  

I studien kommer storleken på transaktionen i absolut storlek att tas med och 

segmenteras i kvartiler. 

Transaktionens andel av insynspersonens totala innehav  

Den absoluta storleken har varit en vanlig faktor som undersökts i tidigare studier, 

däremot kan den anses ha brister som proxy för insynspersonens satsning. 

Insynspersonerna har givetvis inte alla samma eller ens jämförbar ekonomisk ställning. 

Sålunda kan den absolut storleken förvränga testresultaten. Om det främst är 

insynspersonsklassen ”större innehavare” som genomför de större transaktionerna men 

i sig är en grupp med lågt informationsvärde kommer resultaten därmed bli svårtolkade. 

I undersökningen kommer även den procentuella förändringen av befintligt innehav 

fungera som ett kompletterande mått för satsningen för varje enskild transaktion. En 

större procentuell förändring kan ses som en starkare satsning även om transaktionen i 

absoluta tal är litet. Likväl kan en i absoluta tal stor transaktion som genomförs av en 

storägare i realiteten vara en mindre transaktion och endast återspegla en marginell 

proportion av totala innehavet. 

I studien kommer transaktionens andel av insynspersonens totala innehav att tas med 

och segmenteras i kvartiler. Vid säljtransaktioner kommer en egen grupp att inkluderas 

för de transaktioner som motsvarar en försäljning av 100% av innehavet.  Vid 

köptransaktioner kommer även en egen grupp skapas för de transaktioner som är de 

första köpen för insynspersonen. 

Vilja att informera marknaden om transaktionen 

Den gällande regleringen kräver att rapporteringen av en insynstransaktion ska ske 

senast fem vardagar efter att transaktionen har ägt rum. I verkligheten finns det dock en 

stor spridning av hur snabbt rapporteringen sker. Då insynsinformationen som 

insynspersonen möjligen har baserat sin transaktion med kan tänkas sprida sig med 

tiden är det rimligt att anta att informationsvärdet för utomstående skiljer sig beroende 

på hur lång tid det tar innan informationen om transaktionen ägt rum blir publikt. 
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Faktorn är inspirerad av de resultat som Fidrmuc (2006) presenterade om hur lagkravet 

för snabbare rapportering i Storbritannien möjligen kan förklara de högre 

överavkastningarna som observeras på den marknaden jämfört med den amerikanska. 

Därmed är det logiskt att anta att tidigare rapporterade transaktioner möjligen kan ha 

ett större informationsvärde, förklarad av mindre tid för läckage av informationen. 

Resultaten kommer att segmenteras i sex olika grupper, baserat på hur många dagar det 

tar innan transaktionen har blivit publicerad. Dessa är: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 + 

Värt att anmärka är att den sista gruppen, 6+, innefattar endast transaktioner vars 

rapportering har skett utanför det lagkrav som finns, varför resultaten är av ökat 

intresse. Även denna faktor är tillsynes tidigare outforskad och kan möjligen tillföra 

värdefulla insikter. 

6.2 Faktorer som berör informationsassymetri 

Bolagsstorlek 

Då insynshandelns lönsamhet kommer från informationsövertaget kan man även ta till 

beaktning att olika typer av bolag redan fundamentalt besitter högre 

informationsasymmetri än andra. Bolagsstorleken kan ses som en proxy för hur 

välövervakat bolagets informationsflöde är och har använts vid ett flertal tidigare studier 

så som Seyhun (1986), Hultenius et al (2008)  samt Wahlström (2008) . Stora bolag har 

fler analytiker och journalister som följer dem medan mindre bolag har begränsad 

övervakning. Även om resultaten inte är fullständigt enhälliga baserat på 

litteraturstudien indikerar dessa att ett samband värt att undersöka mellan 

bolagsstorleken och informationsvärdet av insynstransaktionerna existerar. 
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I studien kommer för varje transaktion enskilt, det rådande börsvärdet för bolaget vars 

aktier berörs att beräknas och därefter kategoriseras inom tre olika storleksklasser som 

är i linje med storleksgränserna för Stockholmsbörsen olika listor: 

 

 Large Cap- bolag med ett börsvärde som överstiger 10 miljarder SEK 

 Mid Cap- bolag med ett börsvärde som ligger mellan 1,5 miljarder och 10 

miljarder SEK  

 Small Cap- Bolag med ett börsvärde som understiger 1,5 miljarder SEK 

Bolagets position i livscykeln 

Ett bolags mognad kan inte endast mätas med börsvärde, utan även i vilken fas de är i 

livscykeln kan antas påverka informationsvärdet. Leibowitz (1990) konstaterar att 

värderingsmultiplar som är dubbelt så höga som marknadens genomsnitt kräver 

kommande investeringar som är upp till fem gånger summan av de nuvarande 

tillgångarna för att vara motiverade. Vilket givetvis indikerar att investerarnas 

förväntningar på framtida tillväxt för bolag med höga multiplar är förhållandevist stort. 

Ett bolag som har stabila verksamheter med små förändringar kan även antas ha mindre 

informationsassymetri, I bolag som är drivna utav förhoppningar och förväntningar på 

framtiden, tillväxtbolag, kan nyheter antas har större påverkan på aktiekursens 

utveckling. Dremans (1995) studie rörande överreaktioner i samband med 

resultatrapporter visar att bolag med högre värderingsmultilar som presenterar 

resultatrapporter som avviker från förväntningarna får kraftigare kurspåverkande 

effekter. Detta resonemang stöds av Frankel (2003) där bolag med förutsägbara 

finansiella rapporter av god kvalitén hade lägre informationsassymetri, och lägre 

överavkastning för insynspersonerna. I bolag där värderingen baseras till större del på 

framtida goda resultatutvecklingar kan det antas att insynspersonerna besitter 

information som är mycket mer kurspåverkande och därmed även innehåller högre 

informationsvärde för utomstående. 

För att undersöka detta område har ett flertal faktorer medtagits. Detta eftersom 

undersökningar med denna infallsvinkel inte har identifierats och därmed inte några 

tidigare undersökta faktorer kunnat analyseras. Studien ämnar att angripa sambandet 

från flera infallsvinklar för att identifiera vilket mått som har det mest användbara 

associationen. Dessa tre är P/S multipeln P/E multipeln samt aktiens volatilitet.   
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P/S-multipel 

P/S-multipeln är ett tal som beskriver förhållandet mellan bolagets marknadsvärde och 

dess årliga försäljning. Ett bolag med en hög P/S-multipel har ett högt pris för den 

försäljning som de har och i bolag med lågt P/S-multipel värderas varje 

försäljningskrona lägre. Multipeln kan användas som ett mått på var bolaget befinner sig 

i livscykeln. En hög P/S-multipel indikerar att det finns höga förväntningar om ökad 

försäljning för bolaget. P/S talet kan beräknas för alla bolag oavsett om deras lönsamhet 

är negativ eller positiv, men lider dessvärre av att bolag utan försäljning inte kan 

attribueras med ett värde. Bland bolagen i urvalet är negativ försäljning dock icke 

existerande. Givetvis finns det skillnader för vad som anses vara ett hög eller låg multipel 

för olika sektorer och denna snedvridning bör tas i beaktande i tolkningen av resultaten. 

I undersökningen kommer insynstransaktionerna att grupperas baserat på bolagets 

rådande P/S tal vid datumet för transaktionen.  Segmenteringen görs i kvartiler. 

P/E-multipel 

P/E-multipeln är ett mått på förhållandet mellan bolagets pris och nettoresultat. En hög 

P/E-multipel är förknippat med bolag som har låg vinst i förhållande till sitt pris. Priset 

definieras som börsvärde dvs.  antalet utomstående aktier multiplicerat med rådande 

aktiekurs. Nettoresultat är det årsresultat som bolaget redovisat för det senaste 

verksamhetsåret, således blir måttet något laggande. P/E-multipeln kan ses som en 

signal eller mått på hur stora förväntningar på vinsttillväxt ett bolag har. Ett högt P/E-

multipel betyder att placerarkollektivet är villiga att betala ett högt pris för bolagets 

nuvarande vinster, vilka då antas växa starkare framöver. P/E-multipeln kan därmed 

användas för att skilja mellan bolag i olika faser. Givetvis finns det skillnader för vad som 

anses vara ett högt eller lågt värde för olika sektorer och denna snedvridning måste tas i 

beaktande vid tolkningen av resultaten. Svårigheten med P/E-multipeln kommer för 

bolag med negativa vinster då multipeln endast kan beräknas för bolag med positiva 

lönsamhet. Bland bolagen i urvalet är negativ lönsamhet dock mycket ovanlig och väntas 

påverka endast en ett litet antal av eventen. I undersökningen kommer att 

insynstransaktionerna att grupperas baserat på bolagets rådande P/E tal vid datumet för 

transaktionen. Segmenteringen görs i kvartiler samt ytterligare ett segment med de 

transaktionerna vars bolag har negativa P/E multiplar. 
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Aktiekursens volatilitet 

Värdebolag har med sin stabila verksamhet och mer förutsägbara intäkter oftast en 

mycket stabilare kursutveckling där ny information får en mer begränsad kurspåverkan. 

Tillväxtbolag med större variation i dess resultatutveckling har mycket kraftigare 

kursreaktioner vid informationsutgivning. Därför kan den nya informationen i denna typ 

av bolag ha högre kurspåverkande effekt. Eftersom informationsvärdet av 

insynsinformation antas variera baserat på aktiekursens volatilitet kommer även en 

segmentering göras i kvartiler för denna faktor. Faktorns värde definieras som det 

genomsnittliga årliga prisförändringen från genomsnittet till högsta och lägsta punkt. En 

volatilitet på 10 % indikerar att aktiekursens årliga prisvariation har varit +-10% från den 

genomsnittliga årliga priset. 

6.3 Faktorer som berör informationshierarki 

Insynspersonens position 

Det är lätt hänt att man ser på alla insynspersoner som en homogen grupp av personer 

med inblick i företagets verksamhet, men det finns givetvis olika segment även ur denna 

aspekt. Beroende på vilken roll man har i företaget antas olika personer ha tillgång till 

olik information och under olika tidpunkter. Skillnaderna i informationsassymetrin 

inom ett företag kan förklaras med teorin om informationshierarki (Seyhun 1986).  

Informationen flödar uppåt och därmed antas den högsta ledingen ha mer information 

än andra insynspersoner, så som styrelsen och mellanchefer. Den logiska slutsatsen att 

insynshandel av den person som är högst i informationshierarkin, Vd:n skulle ha störst 

påverkan på aktiekursen är inte självklar.  Det finns nämligen andra krafter så som mer 

omfattande övervakning och politiskt spel som kan hämma Vd:ar att agera fullt ut på den 

information de besitter (Fidrmuc 2010). Resultaten kommer att segmenteras i sex olika 

insynspersonstyper, vilka framgår av insynsregistret hos Finansinspektionen. Dessa är: 

 

 Företagets VD och vice VD 

 Styrelseledamöter  

 Styrelsesuppleant  

 Större innehavare  

 Dotterbolags VD och vice VD  

 Annan befattning 
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6.4 Faktorer som berör agent-principal teorin 

 

Ägarkoncentration 

Ägarstrukturen i bolaget är även en faktor som påverkar informationsövertaget mellan 

insynspersoner och övriga marknadsaktörer. Fidrmuc et al. (2006) visar att faktorer så 

som utomstående majoritetsägare samt styrelsemedlemmar med stort aktieägande 

påverkar hur aktiemarknaden reagerar på insynshandelns rapportering för olika företag. 

Anledningen till att det finns skillnader antas bero på hur effektiv övervakningen av 

ledningen är. Om en stor del av företaget ägs av personer i ledningen är 

informationsgapet mindre och således rapporteringen mindre informativ. I 

undersökningen kommer andelen aktier som finns tillgänglig på aktiemarknaden, även 

kallat free floaten, att agera proxy för ägarnas kontroll. Free floaten är definierad som 

andelen av aktiestocken som är listad minus strategiska ägarposter. Resultaten kommer 

att segmenteras i kvartiler. 
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7 UNDERSÖKNINGENS EMPIRISKA METOD 

Den lämpliga empiriska undersökningsmetoden för den problemformulering som 

undersökning ämnar att studera är en händelsestudie. Händelsestudie som metod är 

användbart för att mäta företagsspecifika händelser och förekommer frekvent inom 

finansiell forskning. I en händelsestudie jämförs den förväntade avkastningen för en viss 

tidsperiod för en viss tillgång med den realiserade avkastningen, ex ante samt ex post. 

Då undersökningsfrågorna i studien ämnas besvaras med hjälp av avkastningar lämpar 

sig metoden väl och kan ge lätt tolkade resultat. (McKinlay 1997).  

 

Genom händelsestudien kan det bedömas om insynspersonerna vars transaktioner i 

detta arbete undersök har genererat överavkastning. Det är även möjligt att segmentera 

transaktionerna i olika segment för att få en inblick i några av de faktorer som kan 

påverka lönsamheten av insynsaffärerna. Eventstudiens steg beskrivs nedan med 

utgångspunkt från den aktuella problemformuleringen och baseras till stor del på den 

metod som är beskriven i McKinlay (1997). 

7.1 Definition av urvalsgrupp 

Urvalet för studien är beskrivet i tidigare presentad avsnitt, 1.3. Avgränsningar.   

Kriterierna för segmentering har belysts i kapitel 6. 

7.2 Definition av händelse  

Då syftet med denna studie är att undersöka implikationer av insynshandel kommer 

händelserna att definieras som de transaktioner som sker av insynspersonerna i 

respektive bolag där de är insynsregistrerade. Likväl kommer första handelsdagen efter 

publiceringen av insynsaffärerna till allmänheten att agera händelsedag för 

undersökningen av informationsvärdet för utomstående placerare. 

7.3 Definition av eventfönster  

Tidsperioden som medtas i denna undersökning kommer sträcka sig från innan 

händelsen till efter händelsen, för att ta fasta på hur marknadsaktörerna tar till sig den 

nya informationen, händelsen, och identifiera potentiella anomalier bland dessa. För att 

kunna genomföra händelsestudien krävs ett antal olika eventfönster som täcker olika 

perioder kring händelsen man har för avsikt att undersöka. Detta arbete kommer att 
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behandla fyra olika eventfönster samt ett skattningsfönster för estimeringen av normal 

avkastning. Undersökningens relativt korta fönster är motiverade eftersom tidigare 

studier visat att insynstransaktioner främst har kortsiktiga kurspåverkande effekter 

(Seyhun 1986). 

 

Figur 3 Undersökningens skattningsfönster och eventfönster 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Skattningsfönster 

Det krävs ett skattningsfönster före händelsen för att bedöma den normala avkastningen, 

som kommer agera mått på den förväntade avkastningen under perioden. För 

skattningsfönstret kommer en period på 120 handelsdagar dagar före startpunkten för 

det första eventfönstret att användas. Skattningsfönstret blir således från dag -141 till -

21 där dag noll är eventdagen. Den exakta längden på skattningsfönstret är inte av stor 

vikt. Det är endast nödvändigt att tidsperioden är tillräckligt lång för att ge ett noggrant 

estimat samtidigt som perioden inte bör vara för lång och därmed ger ett estimat som 

inte längre är relevant med tanke på förändrade omständigheter för värdepapprets 

avkastningskrav och riskprofil. Det viktiga är att skattningsfönstret inte överlappar med 

eventfönstret man undersöker för att på detta sätt få en neutral förväntad avkastning 

som inte påverkats av eventet (McKinlay 1997). Periodens längd motiveras genom att 

tidigare studier har visat att 120 handelsdagar är en lämplig period för att få tillräckligt 

mycket prisdata men att perioden fortfarande återspeglar värdepapprets rätta 

förväntade avkastning för den innevarade perioden (McKinlay 1997). 120 dagars 

skattningsfönster har även använts utav Cambell et al (1997). 
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Eventfönster 1, t-20:t -1  

För att se hur aktiekursen har utvecklats före insynspersonen väljer att genomföra en 

affär kommer överavkastningen att mätas för 20 dagar före transaktionen. Detta är då 

en avkastning som insynspersonerna antingen får ta del av om perioden föregår en 

säljtransaktion eller som denne går miste om före en köptransaktion. Tidigare studier ha 

visat stöd för att insynspersonerna är prisinvesterare (eng. market timers) och därmed 

motiveras detta eventfönster (Seyhun 1986).  

Eventfönster 2, t0:t4  

Det första och kortaste eventfönstret efter eventet är definierad som de fem dagar från 

och med dagen då affären från insynspersonen är genomförd fram till dagen före som 

transaktionen vanligast blivit publikt känt genom finansinspektionens rapportering. 

Syftet med detta eventfönster är att undersöka ifall det sker någon överavkastning under 

denna period. Med antagandet att insynspersonernas affär i sig är förhållandevist liten i 

relation till aktiens dagliga omsättning bör inte affärer i sig skapa någon förändring i den 

förväntade avkastningen, men om informationen om affären läckt ut till en bredare 

publik innan den publicerats är det möjligt att överavkastning sker redan under denna 

period. Vilket givetvis minskar potentialen för utomstående personer att ta del av 

överavkastningen när informationen om affären publiceras. Den potentiella risken är 

således att aktien redan innan publiceringen hinner bli omvärderad för att reflektera 

värdet av informationen, innan informationen blivit publikt (De Ridder & Vinell 1990). 

Eftersom det finns stor variation i antalet dagar från transaktion till publicering kan inte 

resultaten från detta eventfönster entydigt kopplas med informationsläckage.  Valet av 

en femdagars eventfönster ses även som ett sätt att mäta den kortsiktiga 

överavkastningen för insynspersoner samt för utomstående placerare. 

Eventfönster 3, t0:t21   

Det tredje eventfönstret som används är en medel-lång tidsperiod på 21 handelsdagar. 

Syftet med detta eventfönster är att undersöka den möjliga överavkastningen som sker 

under den första månanden. Denna tidsperiod motiveras genom att insynspersoner har 

ett förbud att sälja sina aktier de köpt under den första månaden (SFS (2000:1087). 

Därmed fångar detta eventfönster upp den överavkastning som insynspersonerna kan i 

praktiken realisera genom försäljning.  
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Eventfönster 4, t0:t62  

Det sista och längsta eventfönstret är 63 handelsdagar. Detta eventfönster sträcker sig 

tre månader och är vald för att perioden ska innefatta den följande kvartalsrapporten, 

vilket är en av de viktigaste informationen som påverkar aktiekursen för ett bolag.  

7.4 Beräkning av förväntad avkastning 

Beräkningen av den förväntade avkastningen görs som ett steg för att bedöma 

överavkastningen som sker på grund av händelsen man undersöker. Den förväntade 

avkastningen beskriver avkastningen för perioden förutsatt att händelsen inte hade ägt 

rum. Den förväntade avkastningen kan beräknas på ett flertal olika sätt. De två vanligaste 

metoderna är den konstanta medelavkastningsmodellen (eng. constant mean return 

model) samt marknadsmodellen (eng. market model). I dessa statistiska modeller är det 

vedertaget att anta att värdepapprens avkastningar är oberoende och likafördelade. 

Detta antagande är tillräckligt för att ovan nämnda modeller för estimering av förväntad 

avkastning ska var korrekt definierade. Slutsatser baserade på ovan nämnda metoder är 

även robusta till avvikelser från antagandet. (McKinley 1997) 

 

I och med att den estimerade förväntade avkastningen till mycket stor del påverkar 

undersökningens resultat och de olika metoderna kan ge olika utfall, kommer 

undersökningen att genomföras med båda metoderna. Estimeringsperioden för båda 

modellerna är 120 handelsdagar vilket motiverats i avsnitt 6.3 eventfönster. 

 

Avkastningar kan utryckas antingen via den faktiska, aritmetiska, avkastningen eller 

genom att omformulera dem till logaritmerade avkastningar. I undersökningar inom 

ekonomi och finans är den logaritmerade avkastningen vanligast och rekommenderad 

(Strong 1992). Alla avkastningar i arbetet är därmed utryckta som logaritmerade 

avkastningar. Valet underlättar genomförandet av statistiska signifikanstest, då 

logaritmerade avkastningar tenderar att ha en fördelning mer lik en normaldistribution 

(McKinlay 1997). Användandet av logaritmerade avkastningar möjliggör även enkel 

addition av avkastningarna, vilket kommer behövas för beräkningen av de kumulativa 

avkastningarna över de valda eventfönstren. 
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Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen bygger på ett antagande om att en viss tillgång har ett linjärt 

förhållande med avkastningen på referensmarkanden. Formelns skrivs: 

 

Rit = αi + βiRmt + ϵit  

E(ϵit=0)   Var(ϵit) = σ2 ϵi 

 

Där Rit beskriver avkastningen för tillgången i under tidpunkten t, Rmt beskriver 

avkastningen för referensmarknaden m under tidpunkten t, β är ett mått på aktiens 

avkastningsförhållande med referensmarkanden m och slutligen beskriver ϵit feltermen, 

d.v.s. överavkastningen för aktien i under tidpunkten t. Det förväntade värdet för 

överavkastningen är noll och variansen definieras enligt formeln ovan. (McKinley 1997) 

 

Marknadsmodellens styrka kommer från dess kapacitet att ta marknadsavkastningens 

variationer till beaktande. I och med detta minskas variansen hos överavkastningarna 

för varje enskild aktie (McKinley 1997). Nackdelen med modellen är dock att det 

beräknade β värdet antas vara konstant över tid, vilket kan ge missvisande slutsatser 

såtillvida att marknadens förväntningar på bolagets riskprofil ändras. För att kringgå 

detta kan β värdet beräknas vid ett flertal tidpunkter (Dimson 1979). I undersökningen 

kommer betavärdet att beräknas separat för varje event för det aktuella 

estimeringsfönstret.  

 

Referensmarkand   

För beräkningen av den förväntade avkastningen med marknadsmodellen måste man 

använda sig av en referensmarknad. I denna studie undersöks avkastningarna för alla 

bolag på Stockholmsbörsen huvudmarknad. OMX Stockholm All-Share Index (OMXS) 

används därför som referensmarknad. 
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Konstanta medelavkastningsmodellen 

Konstanta medelavkastningsmodellen baseras istället på ett antagenade över att en 

tillgång har en medelavkastning som är konstant över tid.  Formeln nedan beskriver 

konstanta medelavkastningsmodellen: 

 

Rit = µi + ϵit 

E(ϵit=0)   Var(ϵit) = σ2 ϵi 

 

Där Rit beskriver avkastningen för tillgången i under tidpunkten t. µi står för 

medelavkastningen för tillgången i under estimeringsperioden. Feltermen ϵit beskriver 

den avvikande avkastningen under tidpunkten t för tillgången i. Det förväntade värdet 

för överavkastningen är noll och variansen definieras enligt formeln ovan. (McKinley 

1997) 

 

Trots att denna modell är förhållandevis enkel har det visats att den genererar resultat 

som är likvärdiga med resultaten av mer avancerade modeller, så som ovan beskrivna 

marknadsmodellen (Brown & Warner 1985). Anledningen till likgiltigheten i modellval 

är att variansen av överavkastningarna inte påverkas nämnvärt vid byte av modell 

(McKinley 1997). 

7.5  Beräkning av överavkastning 

Beräkning av realiserad daglig avkastning 

Den faktiska, eller med andra ord den realiserade, avkastningen mäts från de 

prisuppgifter som finns tillgängliga för det aktuella tidsintervallet. Den realiserade 

avkastningen förväntas på grund av insynshandelns informationsvärde innehålla 

överavkastning, vilket kan mätas genom att den förväntade avkastningen subtraheras 

från den realiserade. Den realiserade logaritmerade avkastningen beräknas med följande 

formel: 

Rit = ln(Pit / Pit-1) 

 

Där Pit Står för stängningskursen för tillgången i för tidpunkten t, och Pit-1 står för 

stängningskursen för tillgången i för dagen före tidpunkten t. (McKinley 1997) 
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Estimering av daglig överavkastning 

Överavkastningen för varje dag i eventfönstret beräknas genom att den förväntade 

avkastningen för datumet subtraheras från den realiserade avkastningen för datumet. 

 

Överavkastningen beräknad med marknadsmodellen 

Överavkastningen estimerad med marknadsmodellen under tidpunkten t för tillgången 

i beräknas med följande formel: 

ARit = Rit - αi - βiRmt 

 

Där ARit står för överavkastningen för tillgången i under tidpunkten t, Rit
 står för den 

realiserade avkastningen för aktien i under tidpunkten t,   αi samt βi  står för de estimerade 

värdena för det specifika värdepapprets avkastningsförhållande till markandsindexet.  

Rmt representerar markandsavkastningen. (McKinley 1997) 

 

Överavkastningen beräknad med konstanta medelavkastningsmodellen 

Överavkastningen estimerad med medelavkastningsmetoden under tidpunkten t för 

tillgången i beräknas med följande formel: 

 

ARit = Rit - µi 

 

Där ARit står för överavkastningen för tillgången i under tidpunkten t, Rit
 står för den 

realiserade avkastningen för tillgången i under tidpunkten t och slutligen µi står för den 

estimerade förväntade avkastningen under skattningsfönstret. (McKinley 1997) 
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Överavkastningen under hela eventfönstret -Kumulativa 

överavkastningen 

De dagliga överavkastningarna summeras för varje eventfönster upp till vad som kallas 

den kumulativa överavkastningen, CAR. Den kumulativa avkastningen per event, för 

varje eventfönster beräknas genom följande formel: 

CARt (t1,t2) =   ∑ 𝐴𝑅𝑡2
𝑡1 it 

Där CARt (t1,t2) Beskriver den kumulativa överavkastningen för hela eventfönstret 

mellan dag t1 och t2. ARit beskriver den dagliga överavkastningen för tillgången i för 

tidpunkten t. (McKinley 1997) 

Den kumulativa genomsnittliga överavkastningen 

För att få ett referensvärde för överavkastningen för varje eventfönster beräknas den 

genomsnittliga överavkastningen för alla transaktioner för de fastställda eventfönsterna 

för alla de transaktioner som finns med i undersökningens urval med följande formel: 

 

CAARt = ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡/𝑛𝑛
𝑖=1  

 

Där CAARt beskriver den genomsnittliga kumulativa överavkastningen för perioden t. 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 står för den kumulativa överavkastningen för tillgången i under perioden t. n står 

för det totala antalet observationer i urvalet. (McKinley 1997)  
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7.6 Statistiska hypoteser 

Hypoteser för insynspersonernas överavkastning 

Studien ämnar att som första steg undersöka ifall insynspersonerna erhåller 

överavkastning på de affärer de genomför. Om de systematiskt kan använda sig av 

informationsasymmetrin till sin fördel såtillvida att de skapar överavkastning jämfört 

med övriga marknadsaktörer. Med utgångspunkt från den effektiva marknadshypotesen 

utgår hypotesprövningen från att överavkastning inte kan erhållas. Samband kommer 

testas med följande hypotespar: 

 

𝐻0: Det förekommer ingen signifikant överavkastning från insidertransaktioner  

𝐻1: Det förekommer signifikant överavkastning från insidertransaktioner 

 

Vilka rent praktiskt kommer testas genom att undersökas ifall den kumulativa 

genomsnittliga överavkastningen är statistisk signifikant avvikande från noll under 

respektive eventfönster: 

H0: CAARt = 0 

H1: CAARt ≠ 0 

Ifall nollhypotesen förkastas och överavkastningen för insynspersonerna visar sig vara 

positiv (negativ) vid köp (sälj) kan marknaden antas ur denna aspekt inte vara starkt 

effektiv, i och med att insynspersoner kan med hjälp av privat information generera 

systematisk överavkastning. 
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Hypoteser för insynshandelns informationsvärde   

Nästa steg i undersökningen är att bedöma ifall det finns ett informationsvärde av 

insynsrapporteringen. Om en aktiv placerare med hjälp av rapporteringen kan skapa 

överavkastning, trots att informationen via rapporteringsskyldigheten har en viss 

förskjutning samt att reaktionen från marknaden kan anses vara snabb.  Detta samband 

kommer testas med följande hypoteser: 

 

𝐻0 = Det förekommer ingen signifikant överavkastning från replikerade 

insidertransaktioner 

𝐻1 = Det förekommer signifikant överavkastning från replikerade 

insidertransaktioner 

 

Vilka rent praktiskt kommer testas genom att undersökas ifall den kumulativa 

genomsnittliga överavkastningen är statistisk signifikant avvikande från noll under 

respektive eventfönster: 

H0: CAARt = 0 

H1: CAARt ≠ 0 

Ifall nollhypotesen förkastas och överavkastningen för utomstående visar sig vara positiv 

(negativ) vid köp (sälj) kan marknaden antas ur denna aspekt inte vara semi-starkt 

effektiv, i och med att utomstående placerare kan med hjälp av ny information skapa 

systematisk överavkastning. 
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Hypoteser för förklarande faktorer för informationsvärde   

För de segmenteringar som görs på de utvalda faktorerna är syftet att identifiera om vissa 

delurval av transaktioner har större statistiskt signifikanta överavkastningar än andra. 

För varje segmentering kommer således signifikansen av överavkastningen för 

respektive grupp att testas med följande hypoteser: 

𝐻0 = Det förekommer ingen signifikant överavkastning från replikerade 

insidertransaktioner för detta delurval 

𝐻1 = Det förekommer signifikant överavkastning från replikerade 

insidertransaktioner för detta delurval 

 

Vilka rent praktiskt kommer testas genom att undersöka ifall den kumulativa 

genomsnittliga överavkastningen är statistisk signifikant avvikande från noll under 

respektive eventfönster: 

H0: CAARt = 0 

H1: CAARt ≠ 0 

Ifall nollhypotesen förkastas för flera av delurvalen för samma faktor och 

överavkastningen för delurvalen skiljer sig åt kan man således hitta indikationer till att 

transaktionerna i vissa delurval innehåller mer informationsvärde, dvs. att det är mer 

lönsamt att replikera dessa transaktioner än övriga.  
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Hypoteser för effekten av kapitalförsäkringens ökade användning   

Det sista steget i undersökningen är att bedöma om informationsvärdet har förändrats 

över tid, där den främsta påverkande faktorn kommer anses vara det ökade användandet 

av kapitalförsäkringar som värdepappersdepå för insynspersonerna. Detta samband 

kommer testas med följande hypoteser: 

 

𝐻0 = Informationsvärdet från insynsrapporteringen har inte ändrats signifikant 

sedan användandet av kapitalförsäkringar blivit vanligare 

𝐻1 = Informationsvärdet från insynsrapporteringen har ändrats signifikant sedan 

användandet av kapitalförsäkringar blivit vanligare 

 

Vilka rent praktiskt kommer testas genom att undersökas ifall den kumulativa 

genomsnittliga överavkastningen är statistisk signifikant avvikande mellan de två 

specificerade tidsperioderna 

H0: CAARt1 = CAARt2 

H1: CAARt1 = CAARt2 

Där t1 står för perioden 01.01.2000 – 31.12.2007 och t2 för perioden 01.01.2008–

31.12.2014 
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7.7 Hypotes test 

Valet mellan parametriska och icke-parametriska test 

Testresultatens signifikans kan testas på många olika sätt och valet av hypotestest bör 

baseras på datamaterialets egenskaper. Det vanligaste testen bygger på att jämföra 

resultatet med observationernas medelvärden. Denna typ av test klassas inom gruppen 

parametriska test där det vanligaste är Students T-test. Detta test har även varit vanligt 

förekommande inom likande undersökningar så som Jaffe (1974) samt Fidrmuch et al. 

(2006).  T-testet förutsätter normalfördelning i urvalet för att signifikanstestet ska vara 

pålitligt. De överavkastningar i samband insynstransaktioner som används i 

undersökningen kan antas innehålla många extremvärden och därmed kan 

normalitetsantagandet ifrågasättas. Men då antalet observationer är stort kan det antas 

att resultatet rör sig mot normalfördelning och testets användning blir lämpligt. (Brown 

et al 1985). J1 testet är en variant av den traditionella T-testet som är specifikt framtaget 

för eventstudier (Cambell et al 1997). Students T-test baseras på den estimerade 

kumulativa genomsnittliga överavkastningen (CAAR) där variansen för varje enskild 

kumulativ överavkastning (CAR) jämförs med genomsnittet. J1 testet däremot använder 

sig av variansen för varje enskild daglig överavkastning (AR) och tar till hänsyn 

eventfönstrets längd i testet. J1 testet kan därmed anses vara en mer sofistikerad 

parametriskt test varför främst detta test kommer används för att testa hypoteserna.  

Om normalfördelningsantagandet inte är uppfyllt bör de parametriska testet 

substitueras mot ett icke-parametriskt test. Detta då dessa test inte förutsätter 

normalfördelning i urvalet (McKinley 1997). Wilcoxons signed rank test är ett vanligt 

icke-parametriskt test som istället testar om de individuella överavkastningarna är 

symmetriskt fördelade kring noll. Generellt anses att de icke-parametriska testen 

använder mindre av informationen som finns i data samt att de ger opålitliga testresultat 

när förutsättningarna för de parametriska testen är uppfyllda (McKinley 1997). De icke-

parametriska testen bör inte heller ses som enskilda test utan som komplement till deras 

parametriska motpart. Eftersom dataurvalet i studien är oerhört stort (30 346 

observationer) samt att det i varje segmentering är tusentals observationer leder den 

centrala gränsvärdessatsen (eng. central limit theorem) till att ett antagande om 

normalitet kan göras. Vilket motiverar att det icke-parametriska testet inte bör 

inkluderas i undersökningen. Det icke-parametriska testet får testresultat som inte är 

tillförlitliga eftersom normalitetstestet i varje segmentering förkastar nollhypotesen om 

normalfördelning då observationerna är så många, varför det inte längre är relevant att 
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testa normaliteten. Berry (1990) visar även att icke-parametriska testen var sämre än de 

parametriska när man använde sig av data som ej var normalfördelat vilket då ytterligare 

minskar behovet av att inkludera det icke-parametriska testet. 

Students T-test  

T-testet används för att bedöma den statistiska signifikansen av den kumulativa 

genomsnittliga överavkastningen enligt formeln: 

T = CAARit / (S /√ ) ~ t (n-1) 

Där CAARit står för den är den kumulativa genomsnittliga överavkastningen för 

eventfönstret t, S står för den vanliga standardavvikelsen, och n för antalet event. 

Eftersom antalet observationer i undersökningen är så stort har normaldistributionen 

använts istället för t-distributionen eftersom vid ett stort antal observationer rör sig t-

distributionen mot normaldistributionen (Mckinley 1997) 

J1 test 

J1 testet används för att bedöma den statistiska signifikansen av den kumulativa 

genomsnittliga överavkastningen enligt formlerna: 

𝐽1 =
𝐶𝐴𝐴𝑅

𝑠(𝐶𝐴𝐴𝑅)
 

𝑠(𝐶𝐴𝐴𝑅) =  √
1

𝑁2
 ∑ ∑ 𝑠𝑖

2
𝑡2

𝑡=𝑡1

𝑁

𝑖=1
 

𝑆𝑖 =  √
1

𝐿𝑖 − 2 
∑ ( 𝑅𝑖,𝑡 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚,𝑡)

2𝑇1𝑖

𝑡=𝑇0𝑖
 

 

Var CAAR är den kumulativa genomsnittliga överavkastningarna, s(CAAR) är 

standardavvikelsen av den kumulativa genomsnittliga överavkastningarna. Där Si är den 

vanliga standardavvikelsen från marknadsmodellens regression över 

estimeringsfönstret, Li är antalet observationer i estimeringsfönstret för värdepappret i. 

(Cambell et al 1997) 

 



 

 

58 

Levene´s T-test 

Då den empiriska undersökningen inte endast syftar till att identifiera överavkastningar 

utan även jämföra om två överavkastningar för två olika tidsperioder är avvikande från 

varandra kommer två andra hypotestest att genomföras. Det första är Levenes T-test.  

Testet är parametriskt och antar normalfördelning i data. Testet genomförs på två skilda 

urval av observationer med nollhypotesen att de båda grupperna har samma 

medelvärde. Testet är välanpassad för undersökningar där de två jämförda urvalens 

individuella storlekar och varianser kan antas vara ojämna. 

Levene´s T-test används för att bedöma ifall de kumulativa genomsnittliga 

överavkastningarna för två olika tidsperioder är statistiskt signifikant olik enligt 

formeln: 

𝑡 =  
𝑋1
̅̅ ̅ −  𝑋2

̅̅ ̅

√(
(𝑁1 − 1)𝑆1

2 + (𝑁2 − 1)𝑆2
2

𝑁1 + 𝑁2 − 2 ) ( 
1

𝑁1
+  

1
𝑁2

)

 

 
Där X1 –X2 är skillnaden I medelvärde mellan urval 1 och urval 2, N1 och N2  är antalet 

observationer i vardera urval och S1 och S2 beskriver standardavvikelsen i vardera 

urval. (Levene 1960) 

 

Mann-Whitney Test 

Det andra testet som är anpassat för jämförelsen av överavkastningarna hos två urval är 

det icke-parametriska Mann-Whitney testet. Testet lämpas främst vid undersökningar 

där urvalet inte kan antas ha normalfördelning. Även för detta test genomförs på två 

skilda urval med nollhypotesen att de båda grupperna har samma medelvärde.  

Mann-Whitney testet används för att bedöma ifall de kumulativa genomsnittliga 

överavkastningarna för två olika tidsperioder är statistiskt signifikant olik enligt 

formeln: 
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𝑍 =  
𝑈 − 𝜇

𝜎
 

𝜇 =  
𝑛1 𝑛2 

2
 

𝜎 =  √
𝑛1 𝑛2  ( 𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12
 

Där U beskriver summan av alla ranker och n1 och n2 är antalet observationer i vartdera 

urval. (Field 2005) 

Signifikansnivå  

Hypotesprövningen resulterar i att nollhypotesen accepteras eller förkastas till förmån 

för mothypotesen. Hypotesprövningen kan resultera i två typer av felbeslut: 

 

 Typ 1-fel: Förkasta en korrekt nollhypotes 

 Typ 2-fel: Acceptera en felaktig nollhypotes 

 

Sannolikheten för dessa felbeslut betecknas som α, för typ 1 fel, respektive β för typ 2 

fel, och kan definieras som: 

 

 α = Sannolikheten att förkasta nollhypotesen om nollhypotesen är sann 

 β = Sannolikheten att acceptera nollhypotesen om nollhypotesen är falsk 

 

α är måttet på testets signifikansnivå. Hypoteserna kommer testas med tvåsidigt 

hypotestest med ett konfidensintervall på 95 %, vilket motsvarar en signifikansnivå på 5 

%. Signifikansnivån är vanligt använd i likande studier. Signifikansen kommer 

förtydligas genom placering av stjärnor vid värdena för CAAR enligt följande; 5 % = ** , 

1 % =***, samt 0,1% med **** 
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7.8 Beräkning av överavkastning för utomstående 

Vid bedömningen av insynshandelns informationsvärde undersöks den avkastning som 

en utomstående placerare kan få vid en replikering av insynstransaktionerna. Processen 

är densamma som för insynspersonerna förutom att eventdagen är dagen efter datumet 

då transaktionerna blivit allmänt kända. Detta eftersom det är den första handelsdagen 

som aktien kan handlas på, i och med att transaktionerna publiceras efter börsens 

stängning på publiceringsdagen. Publiceringsdatumet finns angivet på 

finansinspektionens insynsregister. För beräkningen av överavkastningen för 

utomstående har samma eventfönster som för insynspersoner använts för att kunna 

jämföra de kumulativa genomsnittliga överavkastningarna, med undantag för det första 

eventfönster som äger rum före transaktionens då det saknas någon finansiell eller 

statistik motivering till att inkludera denna. 

7.9 Flerstegsgallringsprocessens upplägg  

I arbetets teori del presenterades fyra relevanta infallsvinklar till förklarande faktorer för 

skillnader i insynstransaktionernas informationsvärde. Dessa är i sin tur kopplade till 

litteraturstudien som påvisat ett antal populära faktorer för vardera kategori. Avsikten 

med flerstegsgallringsprocessen är att kombinera de främsta faktorerna för varje 

kategori och därmed ha en gallringsprocess som tar till hänsyns alla de fyra 

identifierande infallsvinklarna. För att gallringsprocessen ska vara genomförbar och 

resultera i ett tillräckligt stort delurval begränsas varje kategori till endast en faktor. 

Resultaten från de enskilda faktoranalyserna står till stöd för samansättningen av de 

framtagna flerstegsgallringsprocesserna. För varje flerstegsgallringsprocess väljs det för 

varje faktor de två segment med högst överavkastning. Dessa gränsvärden används för 

att separera de mer informativa insynstransaktionerna. Dessa gränsvärden är de som 

framkommit i de enskilda faktoranalyserna och arbetet syftar inte att bevisa att dessa 

specifika gränsvärden är de mest lämpade för andra urval, utan endast visa hur 

överavkastningen påverkas för ett delurval där fler gallringskriterer använts. Vidare bör 

resultaten bedömas med det faktum att flerstegsgallringens komponenter valts på basen 

av samma data som delurvalen används för att beräkna överavkastning på. Detta faktum 

medför att resultaten inte är fullt robusta.  
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7.10 Definition av brytpunkt för analys av förändring av 

informationsvärde 

Jämförelsen av överavkastningen under två perioder förutsätter bestämmandet av en 

brytpunkt för övergången av den ena tidsperioden till den andra. I denna studie är det 

den ökade användningen av kapitalförsäkring som ligger till grund för jämförelsen. 

Eftersom kapitalförsäkringen har funnits under en längre tid, och att dess användning 

gradvist ökat, finns det inget entydigt datum som kan väljas. Det finns ett antal olika 

faktorer som ligger till grund för den valda brytpunkten vilka det går att läsa mer om i 

kapitlet om kapitalförsäkringen. Kortfattat är dessa dels en förändrad beskattningsbörda 

i och med förmögenhetskattens slopande samt lanseringen av lättillgängliga och billiga 

kapitalförsäkringar från online banker. Således har det i denna undersökning valts att 

dela upp den undersökta tidsperioden i två, en period före kapitalförsäkringen var 

lättillgänglig, samt en period där dess användning kan antas ha hunnit bli mer vanlig. 
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8 DATA 

Undersökningens resultat är högst beroende av det datamaterial som används. I detta 

kapitel redogörs för data insamling, gallring samt deskriptiv statistik.  

8.1 Beskrivning av data och datakällor  

I undersökningen ingår insynstransaktionerna från alla bolag som varit listade på 

Stockholmsbörsens huvudlistor 01.01.2014. De avgränsningar som gjorts rörande tid, 

typ av transaktioner, bolag, insynspersoner etc. har närmare beskrivits i kapitel 1.3 

avgränsningar. Informationen om insynspersonernas transaktioner hämtas från 

Finansinspektionens insynsregister som finns tillgänglig via deras hemsida. Utöver 

insynstransaktionerna har även daglig prisdata hämtats för de undersökta bolagen samt 

jämförelseindexet, för att möjliggöra beräkningar av överavkastning. Data är av daglig 

frekvens och justerat för utdelningar, emissioner och aktiedelningar. För bolagen har 

även information om aktiens volatilitet, bolagets marknadsvärde, försäljning, vinst samt 

free float hämtats för respektive datum för att möjliggöra segmenteringen och 

underökningen av de olika påverkande faktorerna för överavkastningens storlek. All 

bolagsspecifik data utöver insynsaffärerna har hämtats via Thomson Reuters 

Datastream.  

8.2 Bortfall 

Bortfall av transaktioner 

Ur alla de insynstransaktioner som fanns registrerade mellan 01.01.2000 och 12.31.2014 

gallrades händelserna enligt följande steg: 

Bolag: som inte ingår i OMXS huvudlista per 12.31.2014 exkluderades. Även bolag där 

det inte skett några rapporterade insynsaffärer under undersökningsperioden har 

naturligt hamnat utanför studien. 

Typ av transaktion: Endast köp och säljtransaktioner har medtagits och aktielån, 

bonusar och andra typer av registreringar i insynsregistret har exkluderats då dessa inte 

direkt reflekterar insynspersonen aktiva val om förändring av sin exponering mot det 

specifika bolaget där denne har insynsställning i. Även transaktioner där 

publiceringstiden varit mer än 63 dagar efter transaktionsdatumet har exkluderats då 
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dessa kan ses som relevanta med tanke på att det är utanför det längsta valda 

eventfönstret. Alla storlekar på transaktioner har medtagits då insynspersonerna enligt 

lag är skyldiga att rapportera alla aktieaffärer. 

Värdepapper: Endast rena aktieaffärer har medtagits och registrering av konvertibler 

och optioner har således exkluderas. 

Även event som inte har haft tillräckligt mycket prisdata (-140 före transaktionen, +63 

efter publiceringsdatumet) har gallrats bort. Detta eftersom det inte går att beräkna 

överavkastningarna för eventen. Största delen av gallringarna har skett i början av varje 

akties tidserie eftersom det sket många insynsaffärer vid börsnoteringen, där det givetvis 

saknats historisk prisdata. En del affärer har även blivit gallrade från slutet av år 2014 

eftersom data endast hämtats fram till 01.01.2015 och därmed kan inte avkastningarna 

beräknas för de event som skett mot slutet av året 2014. Detta har dock ringa betydelse 

för arbetets undersökning syfte då det finns gott om event för hela tidsperioden samt för 

de två tidperioderna som avses att undersökas separat. Även ett fåtal affärer som var 

registrerade på helgdagar har tagits bort.  

Bortfall rörande enskilda faktorer 

Från det totala samplet av 30 346 var det en del transaktioner för vilka det aktuella värdet 

för vissa av de definierade faktorerna inte varit tillgängligt eller kunnat beräknas. De 

transaktioner som inte har något värde har således inte inkluderats i den aktuella 

segmenteringen. 

Tabell 5 Bortfall av transaktioner vid analys av enskilda faktorer  

Faktor Bortfall i antal    Bortfall i procent 

Insynspersonens position 0 0 

Dagar till publikation 0 0 

Transaktionens storlek 0 0 

P/E multipel 6251 21 % 

P/S multipel 372 1 % 

Volatilitet 3740 12 % 

Bolagsstorlek 0 0 % 

Free Float 3609 12 % 

Transaktionens andel av portfölj 0 0 % 
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8.3 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik över insynstransaktionerna 

Efter gallringen av eventen återstod 30 364 transaktioner genomförda i 247 olika 

värdepapper vars insynstransaktioner medtas i undersökningen. Av dessa värdepapper 

är 44 dubbla aktie serier för bolag och således är det unika antalet bolag 225. Bolagen 

och respektive antal transaktioner under tidsperioden 01.01.2000-12.31.2014 är 

presenterade i bilaga 1.  

Tabell 6 Fördelningen av transaktionerna uppdelade på affärens riktning 

 Köp Försäljningar 

Medelvärde i kr             18 288 809                44 802 374    
Median i kr                    51 986                     37 211   

Största transaktion i kr     54 514 322 774        54 514 322 774    

Minsta transaktion i kr                               4                                12    

Antal                     19 740                        10 624    
Summa i miljarder kr                           361                              476    

 

Tabell 6 visar att fördelningen av transaktionerna är starkt skev mot köp, men även att 

den aggregerade transaktionernas värde är mindre, vilket motiveras av den betydligt 

mindre genomsnittliga storleken på köptransaktioner jämfört med försäljningar. Att 

både den största och minsta transaktionen är identiska i storlek beror på att det har varit 

en intern transaktion mellan två insynspersonen. Dock har det inte varit möjligt att 

exkluderas denna typ av event från undersökningen. 
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Figur 4 Fördelningen av antalet insynsaffärer per typ av insynsperson  
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Figur 4 visar att det flesta affärer görs av styrelseledamöter och personer med annan 

befattning.  

Figur 5 Fördelningen av antalet insynsaffärer per antal dagar till publikation 
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Figur 5 visar att en stor del av transaktionerna har publicerats efter 6 dagar. Detta är 

överraskade då skyldigheten att rapportera inom 5 dagar är lagstadgad och därmed 

borde majoriteten av affärerna varit rapporterade inom 6 dagar, då de inrapporterade 

affärerna publiceras alltid följande arbetsdag efter inkommen rapportering till 

finansinspektionen. 
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Figur 6 Fördelningen av antalet insynsaffärer per procentuell förändring av portföljen 
(I procent, där alla affärer över 200 % är borttagna, dessa motsvarade mindre än 1 % av totalen) 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Figur 6 visar att majoriteten av transaktionerna som genomförts har motsvarat relativt 

små förändringar portföljen. Det finns dock naturliga spikar vid både minskning och 

ökning av 50 % respektive 100 % vilket reflekterar vanliga handelsmönster. 

Figur 7 Fördelningen av antalet insynsaffärer på storlek på affären  
(I tusentals kronor med den största och minsta decilen borttagen) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Figur 7 visar likande distribution för den absoluta storleken på affärerna som för den 

procentuella förändringen. 
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Figur 8 Fördelningen av antalet insynsaffärer per P/S multipel  
(De få, 200, transaktioner som var genomförda i bolag med negativa P/S multiplar har borttagits från grafen)  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Figur 8 visar att majoriteten av transaktionerna är genomförda för bolag med relativt 

låga P/S tal. 

Figur 9 Fördelningen av antalet insynsaffärer på aktiekursens volatilitet 
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Figur 9 visar att volatiliteten för bolagen för tidpunkten för transaktionerna har en 
övervikt kring 25 %. 
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Figur 10 Fördelningen av antalet insynsaffärer på bolagsstorlek  
(I miljoner kronor; Den högsta percentilen är borttagen för att minimera svansens längd) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Figur 10 ovan visar distributionen av transaktioerna över det akuella bolagstorleken för 

värdepappret under tidpunkten för transaktionen.  

Figur 11 Fördelningen av antalet insynsaffärer per free float 
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Figur 11 visar ett ökande antal transaktioner för bolag med större free float, detta är även 

representativt för hur ägarstrukturen ser ut på Stockholmsbörsen. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1
0
0

1
1
0
0

5
1
0
0

9
9
0
0

2
0
1
0
0

4
0
1
0
0

5
7
1
0
0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

6 10 2
0

30 4
0

50 6
0

70 8
0

9
0

10
0



 

 

69 

Figur 12 Fördelningen av antalet insynsaffärer på P/E multipeln  
(Den översta percentilen är borttagen) 
___________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

Figur 12 visar en nästintill normalfördelad distribution av transaktionerna över P/E -

multipeln med en mittpunkt kring 13, detta är lägre än gensnittliga P/E - multipeln på 

börsen över e senaste åren vilket reflekterar en övervikt av takaktioner med lägre P/E - 

multipel. 
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Deskriptiv statistik över kumulativa abnormala avkastningar 

Nedan presenteras deskriptiv statistik över de beräknade kumulativa abnormala 

avkastningarna (CAR) för de längsta eventfönstret (0-62). Den deskriptiva statistiken 

presenteras i form av histogram för visualisering av fördelningen samt en tabell för 

värden av skevhet och kurtosis. 

Figur 13 Histogram av CAR beräknat med marknadsmodellen för insynspersoner vid köp- 
och säljtransaktioner 
___________________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________ 
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Figur 14 Histogram av CAR beräknat med marknadsmodellen för utomstående placerare 
vid köp- och säljtransaktioner 
___________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________ 

Tabell 7 Insynstransaktionernas skevhet och kurtosis 

 

 Skewness Kurtosis 

CMR insider köp 0,730744759 7,116198414 
CMR insider försäljningar -0,141836245 7,24171752 
CMR outsider köp 0,671114721 7,778166912 
CMR outsider 
försäljningar -0,190412148 8,238293775 
MM insider köp 0,640781501 7,522492408 
MM insider försäljningar -0,141851899 8,804834311 
MM outsider köp 0,515081918 8,84444324 
MM outsider 
försäljningar -0,11615529 10,74816574 

 

Tabellen 7 ovan visar att både observationernas skevhet och kurtosis avviker från 

normalfördelningen. Därmed kan deras asymptotiska egenskaper ifrågasättas och 

testresultatens reabilitet möjligen ifrågasättas. Figurerna 13 och 14 ovan visar dock på 

relativt normalfördelad distribution. Med hänsyn taget till det extremt stora antalet 

observationer kan den centrala gränsvärdessatsen (eng. central limit theorem) antas 

gälla och därmed även ett antagande om normalfördelning göras (Brown & Warner 1985) 
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9 RESULTAT 

Nedan följer de resultat från undersökningen som framtagits för att besvara de 

frågeställningar som presenterades i arbetets syfte. Resultaten för varje delfråga 

presenteras separat och sammanfattas sedan i slutet av kapitlet. Överavkastningarna 

presenteras i form av CAAR vilket är den kumulativa genomsnittliga överavkastningen 

under eventfönstret för de transaktioner som ingår för det specifika urvalet.  Värt att 

anmärka att en negativ överavkastning vid säljtransaktioner bör ses som fördelaktig för 

placeraren, då detta i praktiken betyder att denne har antingen erhållit denna avkastning 

vid en blankningsaffär, eller bevarat sitt innehav från att gå denna negativa avkastning 

till mötes genom att sälja innehavet före avkastningen realiserades. CAAR avkastningen 

beskriver vidare den avvikande avkastningen från den förväntade och säger inget om den 

realiserade avkastningen. Måttet CAAR används för att särskilja den förväntade 

avkastningen från avkastningen som genererats med insynsinformation, eller 

informationen om genomförandet av insynstransaktioner. Vidare bör inte de CAAR 

värden som erhållits i denna empiriska undersökning ses som några absoluta sanningar 

eller riktlinjer för framtida överavkastning. Avkastningarna bör istället tolkas som 

indikatorer för att identifiera potentiella mönster. Vid tolkningen av signifikanstesten 

används främst J testet då den framtagits specifikt för eventstudier. 
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9.1 Insynsaffärernas lönsamhet 

Det första resultatavsnittet berör den första delfrågan som presenterades i syftet, 

”Genererar insynshandeln överavkastning?”. Avkastningarna är beräknade med både 

marknadsmodellen (MM) och den konstanta medelavkastningsmetoden (KMM). 

Resultaten redovisas separat för köp och säljtransaktioner. 

Insynsaffärernas lönsamhet vid köptransaktioner  

Figur 15 Insynspersonernas kumulativa genomsnittliga överavkastningar vid 
köptransaktioner  
 

 

Figur 16 Insynspersonernas genomsnittliga dagliga överavkastningar vid köptransaktioner 
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Överavkastningarna mäts även för perioden före själva händelsen är för att identifiera 

ifall insynspersonernas beteende påverkas utav hur aktiekursen har utvecklats före 

transaktionen. Av figurerna 15 och 16 kan vi se att överavkastningen före 

köptransaktioner har varit negativ. Detta kan möjligen indikera att insynspersonerna är 

prisinvesterare (eng. market timers), och väljer att genomföra transaktioner baserat på 

den historiska kursutvecklingen. Handelsmönstret kan således inte entydigt anses vara 

kopplat till insynsinformation rörande framtida nyheter, utan kan även antas reflektera 

insynspersonerna bedömning över hur effektivt marknaden prissätter värdepappret.  

Tabell 8 Överavkastningen av insynshandeln estimerad med marknadsmodellen vid 
köptransaktioner 

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

-21_-1 19740 -1,3 %**** -14,298 0,000 -14,816 0,000 

0_4 19740 0,7 %**** 15,368 0,000 16,507 0,000 

0_20 19740 1,5 %**** 16,501 0,000 17,097 0,000 

0_62 19740 2,8 %**** 15,927 0,000 18,204 0,000 

 

Tabell 9 Överavkastningen av insynshandeln estimerad med konstanta 
medelavkastningsmodellen vid köptransaktioner  

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

-21_-1 19740 -1,9 %**** -19,025 0,000 -20,206 0,000 

0_4 19740 0,8 %**** 14,571 0,000 15,942 0,000 

0_20 19740 1,4 %**** 13,063 0,000 14,116 0,000 

0_62 19740 2,5 %**** 12,143 0,000 15,102 0,000 

 

Tabellerna 8 och 9 visar signifikanta överavkastningar för samtliga eventfönster vid 

köptransaktioner.  De dagliga överavkastningarna minskar marginellt över tid, men de 

har inte helt förvunnit vid eventperiodens slut enligt figur 16. Detta antyder att det 

möjligen finns överavkastningar över en längre period än 3 månader efter transaktionen. 

Vad som även kan observeras är att överavkastningen är signifikant negativ för perioden 

före köptransaktioner har genomförts, vilket är i linje med observationen gjord i 

figurerna 15 och 16. Under de första dagarna efter transaktionerna observeras även högre 

dagliga överavkastningar än för följande tidsperiod.  
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Insynsaffärernas lönsamhet vid säljtransaktioner  

Figur 17 Insynspersonernas kumulativa genomsnittliga överavkastningar vid 
säljtransaktioner  

 

Figur 18 Insynspersonernas genomsnittliga dagliga överavkastningar vid  
säljtransaktioner 

 

Figurerna 17 och 18 visar att även vid säljtransaktioner föreligger det en 

prisinvesteraraspekt (eng. market timer) hos insynspersonernas affärer. De dagliga 

överavkastningarna är nästintill konsekvent positiva före transaktionsdatumet och 

negativa efter transaktionen. Värt att anmärka är att överavkastningarnas dagliga 

magnitud inte följer liknande mönster som vid köptransaktionerna. Den initiala spiken 

är mindre i förhållande till följande dagars överavkastningar. De dagliga 

överavkastningarna växer mot slutet av event fönstret, möjligen förklarad av att den 

negativa informationen som insynspersonerna baserade sin affär på har blivit 

publicerad. 
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Tabell 10 Överavkastningen av insynshandeln estimerad med marknadsmodellen vid 
säljtransaktioner 

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

-21_-1 10624 0,8 %**** 5,853 0,000 6,422 0,000 

0_4 10624 -0,5 %**** -6,697 0,000 -7,068 0,000 

0_20 10624 -1,3 %**** -9,780 0,000 -9,606 0,000 
0_62 10624 -4,2 %**** -17,032 0,000 -18,459 0,000 

 

Tabell 11 Överavkastningen av insynshandeln estimerad med konstanta 
medelavkastningsmodellen vid säljtransaktioner  

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

-21_-1 10624 1,1 %**** 7,198 0,000 7,973 0,000 

0_4 10624 -0,5 %**** -6,669 0,000 -7,002 0,000 

0_20 10624 -1,6 %**** -10,728 0,000 -10,966 0,000 

0_62 10624 -5,5 %**** -18,931 0,000 -22,383 0,000 

 

Tabellerna 10 och 11 visar statistiskt signifikanta överavkastningar för samtidiga 

eventfönster. Även vid säljtransaktionerna är överavkastningen större för de längre 

eventfönsterna. Säljtransaktionernas överavkastning är även betydligt större än 

köptransaktionernas.  

Hypotestestets resultat 

Både vid köp och säljtransaktioner har insynspersonerna skapat överavkastning på sina 

transaktioner därmed förkastas nollhypotesen att insynspersonerna inte generar någon 

signifikant överavkastning på sin insynshandel.  
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9.2 Insynsaffärernas informationsvärde 

Följande avsnitt presenterar empiriska undersökningens resultat som besvarar den 

andra delfrågan presenterad i syftet, ”Kan utomstående placerare skapa överavkastning 

genom att replikera insynspersonernas transaktioner?”. Undersökningen om 

informationsvärdet av insynshandelns rapportering för utomstående placerare har 

gjorts på samma sätt som för insynspersonerna, med skillnaden för den valda 

eventdagen. Eventdagen som används i undersökningen är vardagen efter dagen för 

publiceringen av insynsaffären, eftersom detta är den första möjliga handelsdagen. I 

undersökningen har det antagits att affären genomförs till slutkursen av följande 

handelsdag. Detta är praxis vid denna typ av undersökningar. Avkastningarna är 

beräknade med både marknadsmodellen och den konstanta medelavkastningsmetoden. 

Resultaten presenteras separat för köp och säljtransaktioner. 

Insynsaffärernas informationsvärde vid köptransaktioner  

Figur 19 Replikerade köptransaktioners kumulativa genomsnittliga överavkastningar   

 

Figur 20 Replikerade köptransaktioners dagliga genomsnittliga överavkastningar   
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Tabell 12 Replikerade köptransaktioners kumulativa genomsnittliga överavkastningar 
estimerade med marknadsmodellen  

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0_4 19740 0,3 %**** 7,989 0,000 7,911 0,000 

0_20 19740 0,9 %**** 9,834 0,000 9,896 0,000 

0_62 19740 1,9 %**** 11,161 0,000 12,584 0,000 

 

Tabell 13 Replikerade köptransaktioners kumulativa genomsnittliga överavkastningar 
estimerade med den konstanta medelavkastningsmodellen 

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0_4 19740 0,4 %**** 8,272 0,000 8,399 0,000 

0_20 19740 0,8 %**** 7,829 0,000 8,189 0,000 

0_62 19740 1,8 %**** 8,582 0,000 10,549 0,000 

 

Som väntat efter resultaten av insynspersonernas överavkastning ser vi statistiskt 

signifikanta överavkastningar för utomstående placerare som replikerat 

insynspersonernas transaktioner. Överavkastningen är dock något mindre då de 

utomstående personernas överavkastning inte innefattar den överavkastning som 

genereras under dagarna före transaktionernas publicering. En intressant observation är 

hur det finns en tydligt spik i överavkastningen två dagar före publiceringen av 

transaktionerna. Detta kan antingen bero på att insynspersonerna har läkt 

informationen om deras affärer och drivit andra placerare att replikera transaktionerna 

före dess publicering, eller att insynspersonernas transaktioner har följts av publicering 

av bolagsspecifika nyheter som påverkat aktiekursen. Men då det är olagligt att 

genomföra transaktioner så nära inpå kursdrivande nyheter så ligger den första 

förklaringen närmast till hands. 
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Insynsaffärernas informationsvärde vid säljtransaktioner  

Figur 21 Replikerade säljtransaktioners kumulativa genomsnittliga överavkastningar   

 

Figur 22 Replikerade säljtransaktioners dagliga genomsnittliga överavkastningar  

 

Figurerna 21 och 22 visar att de dagliga överavkastningarna är relativt stabila över det 

längsta eventfönstret. Även vid säljtransaktionerna kan vi identifiera en spik i 

överavkastningarna strax före publicering vilket åter indikerar informationsläckage av 

insynspersonens transaktion.  Vad som är intressant är att vi ser många spikar och 

generellt större överavkastningar efter 30 handelsdagar. Detta kan vara resultatet av att 

nyheter som drivit insynspersonen att genomföra transaktionen har blivit publicerade. 
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Tabell 14 Replikerade säljtransaktioners kumulativa genomsnittliga överavkastningar 
estimerade med marknadsmodellen  

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0_4 10624 -0,4%**** -6,710 0,000 -6,435 0,000 

0_20 10624 -1,2 %**** -9,264 0,000 -8,832 0,000 

0_62 10624 -4,4 %**** -18,199 0,000 -19,203 0,000 

 

Tabell 15 Replikerade säljtransaktioners kumulativa genomsnittliga överavkastningar 
estimerade med den konstanta medelavkastningsmodellen 

Event 
fönster Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0_4 10624 -0,5 %**** -6,989 0,000 -6,895 0,000 

0_20 10624 -1,6 %**** -11,376 0,000 -11,460 0,000 

0_62 10624 -6,0 %**** -20,599 0,000 -24,139 0,000 

 

Tabellerna 14 och 15 visar statistik signifikanta överavkastning för samtliga eventfönster. 

Även för utomstående personer är överavkastningen vid säljtransaktioner större än vid 

köptransaktioner. 

Hypotestestets resultat 

Då testens statistiska signifikans samt de ekonomiska signifikansen är betydlig för 

insynspersonernas köp- och säljtransaktioner förkastas nollhypotesen att utomstående 

placerare inte kan skapa överavkastning vid replikering av insynsaffärer. 
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9.3  De undersökta faktorernas association med insynshandelns 

informationsvärde 

Detta avsnitt innehåller resultaten för den empiriska undersökningens del som ämnar 

att besvara arbetets tredje delfråga ”Vilka transaktioner har det största 

informationsvärdet”. Resultaten kommer endast presenteras för de replikerade 

avkastningarna, då det är frågeställningen som berör informationsvärdet som 

undersökningen ämnar att besvara. Resultaten kan givetvis även användas vid 

bedömningen av vilka typer av insynstransaktioner genererar störst överavkastning för 

insynspersonerna. I de två föregående avsnitten har informationsvärdet och 

överavkastningen beräknats med både marknadsmodellen samt med den konstanta 

medelavkastningsmetoden. Då syftet med undersökningen endast är att visa på 

skillnader mellan segment och inte mäta eller förutspå exakta överavkastningar kommer 

resultaten endast presenteras för marknadsmodellen. Detta då de båda modellerna har 

visat ge likvärdiga resultat och att inkludera resultaten för båda estimeringsmetoderna 

tillför därmed begränsat värde i tolkningen. Vidare väljs marknadsmodellen av dessa två 

alternativ då den enligt resonemanget presenterat i metodavsnittet bättre inkorporerar 

marknadens rörelser. 

För att besvara frågeställningen har urvalet av transaktioner segmenterats i kvartiler 

samt möjligen någon udda grupp för den specifika faktorn. Denna metodologi hjälper att 

bättre förstå underliggande associationer och används även av t.ex. Rozeff och Zaman 

(1988). För att göra tolkningar gällande en faktors påverkan på överavkastningen 

jämförs skillnaderna i de beräknade CAAR för varje segment.  

I de fall de beräknade CAAR för segmenten visar sig vara statistiskt signifikant avvikande 

från noll och ha ett logiskt mönster kan resultaten ses som en indikation till en 

användbar association. Resultaten bör inte ses som strikta bevis på att faktorn påverkar 

överavkastningen. Faktorn kan även endast ha en stark korrelation utan att ett 

kausalitetssamband existerar. De segmenteringar som gjorts för varje faktor behöver 

inte heller nödvändigtvis representera den verkliga underliggande associationen. 

Resultaten bör ses som potentiellt möjliga gallringskriterier med vilka högavkastande 

delurval kan urskiljas från hela dataunderlaget. 
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9.3.1 Faktorer som berör signaleringsteori 

Transaktionens absoluta storlek  

Tabell 16 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på transaktionernas storlek 

Event 
fönster 

Transaktionens 
storlek i kr Urval CAAR T-value P-value J1  J1 p-value 

0-4 4.4 - 41 800 4938 0,35 %**** 4,20 0,000 3,880 0,000 

  41 800 - 151 986 4932 0,17 %** 2,15 0,031 2,101 0,036 

  151 986 - 858 500 4939 0,42 %**** 4,47 0,000 5,175 0,000 

  858 500 - 54 514 320 000 4931 0,42 %**** 4,99 0,000 4,591 0,000 

                

0-20 4.4 - 41 800 4938 1,36 %**** 7,45 0,000 7,312 0,000 

  41 800 - 151 986 4932 0,69 %**** 4,27 0,000 4,250 0,000 

  151 986 - 858 500 4939 0,69 %**** 4,00 0,000 4,206 0,000 

  858 500 - 54 514 320 000 4931 0,73 %**** 3,89 0,000 3,895 0,000 

                

0-62 4.4 - 41 800 4938 4,45 %**** 12,30 0,000 13,777 0,000 

  41 800 - 151 986 4932 2,21 %**** 6,87 0,000 7,861 0,000 

  151 986 - 858 500 4939 1,27 %**** 3,63 0,000 4,445 0,000 

  858 500 - 54 514 320 000 4931 -0,27 % -0,81 0,419 -0,832 0,406 

 

Tabell 16 visar statistiskt signifikanta samband för varje grupp förutom för de största 

transaktionerna vid det längsta eventfönstret. Sambandet som kan antydas från det 

längsta eventfönstret är att de minsta affärerna har störst överavkastning. 
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Tabell 17 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på transaktionernas storlek 

Event 
fönster 

Transaktionens 
storlek i kr Urval CAAR T-value P-value J1  J1 p-value 

0-4 
54 514 322 774 -1 940 
600 2656 -0,43 %*** -3,23 0,001 -2,838 0,005 

  1 940 600-351 775 2656 -0,37 %**** -3,46 0,001 -3,175 0,001 

  351775  -83857 2656 -0,33 %*** -2,32 0,020 -2,779 0,005 

  83857 -12  2656 -0,55 %**** -4,75 0,000 -4,159 0,000 

                

0-20 
54 514 322 774 -1 940 
600 2656 -1,21 %**** -4,34 0,000 -3,890 0,000 

  1 940 600-351 775 2656 -1,39 %**** -6,08 0,000 -5,878 0,000 

  351775  -83857 2656 -1,36 %**** -5,14 0,000 -5,645 0,000 

  83857 -12  2656 -0,75 %*** -3,11 0,002 -2,770 0,006 

                

0-62 
54 514 322 774 -1 940 
600 2656 -5,49 %*** -10,59 0,000 

-
10,177 0,000 

  1 940 600-351 775 2656 -5,54 %**** -12,18 0,000 
-

13,547 0,000 

  351775  -83857 2656 -4,82 %**** -10,04 0,000 
-

11,560 0,000 

  83857 -12  2656 -1,89 %**** -3,86 0,000 -4,021 0,000 

 

Tabell 17 visar likande samband mellan storleken på affären och överavkastningen som 

vid köptransaktioner. De minsta transaktionerna har de största överavkastningarna, 

under det längsta eventfönstret, men vid de två kortare eventfönsterna är sambandet inte 

lika entydigt. 
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Transaktionens andel av totala innehavet 

Tabell 18 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på transaktionens andel av 
det totala innehavet 

Event 
fönster 

Transaktionens andel 

av totalt innehav Urval CAAR T-value P-value J1 J1 p-value 

0-4 Första köp 3911 0,40 %**** 4,02 0,000 3,857 0,000 

  0%-2% 4467 0,22 %** 3,00 0,003 2,545 0,011 

  2%-12% 3475 0,32 %*** 2,67 0,008 3,329 0,001 

  12%-50% 4095 0,38 %**** 4,60 0,000 4,363 0,000 

  50%- 3792 0,38 %**** 3,76 0,000 3,664 0,000 

                

0-20 Första köp 3911 0,81 %**** 3,94 0,000 3,841 0,000 

  0%-2% 4467 0,61 %*** 3,83 0,000 3,376 0,001 

  2%-12% 3475 0,63 %*** 2,84 0,005 3,184 0,001 

  12%-50% 4095 1,12 %*** 5,85 0,000 6,189 0,000 

  50%- 3792 1,20 %**** 5,44 0,000 5,552 0,000 

                

0-62 Första köp 3911 1,43 %**** 3,58 0,000 3,935 0,000 

  0%-2% 4467 0,99 %*** 2,92 0,004 3,185 0,001 

  2%-12% 3475 1,32 %**** 3,24 0,001 3,866 0,000 

  12%-50% 4095 2,78 %**** 7,78 0,000 8,910 0,000 

  50%- 3792 3,10 %**** 7,41 0,000 8,323 0,000 

  
Tabell 18 visar att det är en tydligt högre överavkastning för de transaktioner som 

motsvarar en större procentuell förändring av det befintliga innehavet. Associationen är 

linjär och likriktad för samtliga eventfönster med statistisk signifikanta CAAR värden för 

samtliga segment. Segmentet ”Första köp” består av de transaktioner som är genomförda 

efter att det befintliga innehavet varit registrerat som noll. Faktorn inkluderades i 

studien då transaktionens storlek i absoluta tal inte ansågs vara ett väl valt mått för 

insynspersonernas satsning, då olika insynspersoner har betydligt varierande 

ekonomisk ställning. Resultaten är således mycket intressanta och visar att den 

bakomliggande hypotesen var motiverad. 
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Tabell 19 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på transaktionens andel av 
det totala innehavet 

Event 
fönster 

Transaktionens andel 

av totalt innehav Urval CAAR T-value P-value J1  J1 p-value 

0-4 100 % 2274 -0,23 %* -1,36 0,173 -1,653 0,098 

Q1 99%- -37% 2091 -0,46 %*** -3,57 0,000 -3,410 0,001 

Q2 37%- 13% 2244 -0,66 %**** -5,23 0,000 -4,797 0,000 

Q3 13%-3% 2215 -0,38 %*** -2,88 0,004 -2,643 0,008 

Q4 3%-0% 1800 -0,36 %** -2,75 0,006 -2,025 0,043 

                

0-20 100 % 2274 -0,63 %** -2,00 0,045 -2,200 0,028 

Q1 99%- -37% 2091 -1,88 %**** -6,96 0,000 -6,860 0,000 

Q2 37%- 13% 2244 -1,63 %**** -6,34 0,000 -5,777 0,000 

Q3 13%-3% 2215 -2,69 %**** -5,19 0,000 -4,661 0,000 

Q4 3%-0% 1800 -0,51 % -1,68 0,093 -1,385 0,166 

                

0-62 100 % 2274 -2,84 %**** -5,16 0,000 -5,756 0,000 

Q1 99%- -37% 2091 -6,08 %**** -10,95 0,000 -12,794 0,000 

Q2 37%- 13% 2244 -7,26 %**** -6,89 0,000 -7,109 0,000 

Q3 13%-3% 2215 -4,82 %**** -8,98 0,000 -9,496 0,000 

Q4 3%-0% 1800 -3,35 %**** -5,63 0,000 -5,278 0,000 

  
Tabell 19 visar att sambandet som identifierades vid köptransaktioner även stämmer för 

säljtransaktioner. Undantagsvist visar en 100 % försäljning den lägsta överavkastningen. 

Motiveringen för detta är dock möjligen att utomstående placerare som ser att en 

insynsperson säljer hela sitt innehav inte bedömer att transaktionen baseras på 

kommande negativ nyhetsflöde utan att personen har valt att lämna bolaget och därmed 

är transaktionen ur signalering synpunkt i denna aspekt mindre relevant. 
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Antalet dagar till publicering av transaktionen 

Tabell 20 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på antalet dagar till 
publicering 

Event 
fönster 

Dagar till 
publicering Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 0 1051 0,15 % 0,98 0,329 0,967 0,333 

  1 3369 0,44 %**** 5,06 0,000 4,644 0,000 

  2 2141 0,06 % 0,53 0,598 0,489 0,625 

  3 2202 0,31 %** 1,90 0,057 2,544 0,011 

  4 2497 0,40 %*** 3,39 0,001 3,362 0,001 

  5 1760 0,35 %** 2,23 0,026 2,431 0,015 

  6+ 6720 0,39 %**** 5,41 0,000 4,882 0,000 

                

0-20 0 1051 1,13 %*** 3,33 0,001 3,473 0,001 

  1 3369 1,00 %**** 5,17 0,000 5,102 0,000 

  2 2141 0,95 %**** 3,51 0,000 3,612 0,000 

  3 2202 0,75 %*** 2,62 0,009 3,039 0,002 

  4 2497 0,70 %*** 2,99 0,003 2,867 0,004 

  5 1760 0,41 % 1,32 0,187 1,387 0,165 

  6+ 6720 0,96 %**** 6,10 0,000 5,891 0,000 

                

0-62 0 1051 3,03 %**** 4,08 0,000 5,354 0,000 

  1 3369 2,37 %**** 5,91 0,000 6,983 0,000 

  2 2141 2,04 %**** 4,01 0,000 4,479 0,000 

  3 2202 2,09 %**** 4,04 0,000 4,891 0,000 

  4 2497 1,88 %**** 4,08 0,000 4,429 0,000 

  5 1760 2,53 %**** 4,29 0,000 4,931 0,000 

  6+ 6720 1,27 %**** 4,18 0,000 4,497 0,000 

 
Tabell 20 visar på statistiskt signifikanta resultat för varje segment under det längsta 

eventfönstret. Inga entydiga resultat kan dock dras angående associationen även om det 

synes vara högre överavkastningar på de transaktioner som publicerats tidigare.  

 

Gruppen 6+ som innefattar de transaktioner som anmälts efter den officiella tidsfristen 

på 5 dagar visar den minsta överavkastningen. Troligen är detta en följd av det tidigare 

identifierade sambandet mellan större överavkastningar under dagarna som direkt följer 

insynspersonernas transaktion. Då antalet dagar blir större mellan transaktionen och 

dess publicering hinner överavkastningen genereras under en lägre period som inte den 

utomstående placeraren kan ta del av. 
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Tabell 21 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på antalet dagar till 
publicering 

Event 
fönster 

Dagar till 
publicering N CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 0 380 -1,29 %**** -4,95 0,000 -4,379 0,000 

  1 1443 -0,34 %** -2,48 0,013 -2,129 0,033 

  2 1122 -0,52 %*** -3,22 0,001 -2,750 0,006 

  3 1130 -0,47 %** -2,48 0,013 -2,311 0,021 

  4 1302 -0,15 % -1,00 0,318 -0,853 0,394 

  5 1031 -0,83 %**** -4,37 0,000 -4,209 0,000 

  6+ 4216 -0,31 %*** -2,69 0,007 -2,772 0,006 

                

0-20 0 380 -1,65 %*** -3,11 0,002 -2,719 0,007 

  1 1443 -1,11 %*** -3,80 0,000 -3,429 0,001 

  2 1122 -1,22 %*** -3,43 0,001 -3,136 0,002 

  3 1130 -1,54 %**** -4,76 0,000 -3,732 0,000 

  4 1302 -1,31 %**** -3,69 0,000 -3,613 0,000 

  5 1031 -1,47 %**** -3,52 0,000 -3,633 0,000 

  6+ 4216 -0,94 %**** -4,13 0,000 -4,096 0,000 

                

0-62 0 380 -3,81 %**** -3,25 0,001 -3,636 0,000 

  1 1443 -2,91 %**** -5,13 0,000 -5,177 0,000 

  2 1122 -4,28 %**** -6,13 0,000 -6,350 0,000 

  3 1130 -4,14 %**** -6,14 0,000 -5,784 0,000 

  4 1302 -3,77 %**** -5,70 0,000 -6,006 0,000 

  5 1031 -4,08 %**** -5,31 0,000 -5,814 0,000 

  6+ 4216 -5,43 %**** -12,66 0,000 -13,705 0,000 

  
Tabell 21 visar på statistiskt signifikanta resultat för varje segment under det längsta 

eventfönstret. Inga entydiga resultat kan dock dras angående associationen även om det 

synes vara högre överavkastningar på de transaktioner som publicerats senare. Vidare 

antyder resultaten i motsatts till köptransaktionerna att säljtransaktionerna som 

publicerats efter sex dagar har den högsta överavkastningen.  
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Hypotestestens resultat för signaleringsbaserade faktorerna  

Resultaten för transaktionens storlek visar indikationer till en statistisk påverkan på 

överavkastningens storlek. Associationen är dock inte tydligt linjär och entydig för 

samtliga eventfönster.  

Resultaten för transaktionens andel av insynspersonens totala innehav har en statistiskt 

signifikant påverkan på överavkastningens storlek. Associationen är linjär och likriktad 

för samtliga eventfönster med statistiskt signifikanta CAAR värden för samtliga segment 

vid köptransaktioner, vid säljtransaktionerna erhåller de två högsta segmenten betydligt 

ekonomiskt signifikanta resultat med överavkastningar kring 6-7% under det längsta 

event fönstret.  

Resultaten för antalet dagar till publicering av transaktionen visar inget tydligt mönster 

för associationen och faktorns möjlighet för identifiering av högavkastande delurval 

anses vara låg. 

Av de tre undersökta faktorer under signaleringsteorin visade sig faktorn för 

transaktionens andel av insynspersonens totala innehav ha de mest informativa 

resultaten, associationen är tydlig och ekonomisk signifikant. Därmed kommer endast 

denna faktor tas med ur denna kategori till den kommande flerstegs gallringsprocessen.  
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9.3.2 Faktorer som berör informationsassymetri 

Börsvärde 

Tabell 22 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på bolagets börsvärde  

Event 
fönster 

Bolagets börsvärde 
i miljarder kronor Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 <1.5  7868 0,89 %**** 9,90 0,000 10,030 0,000 

  1.5 - 10 6207 0,01 % 0,24 0,808 0,221 0,825 

  =>10 5548 -0,06 % -1,35 0,178 -1,338 0,181 

                

0-20 <1.5 7868 2,54 %**** 13,91 0,000 14,023 0,000 

  1.5 - 10 6207 -0,59 %**** -4,52 0,000 -4,393 0,000 

  =>10 5548 0,01 % 0,07 0,944 0,067 0,947 

                

0-63 <1.5 7868 5,77 %**** 16,97 0,000 18,406 0,000 

  1.5 - 10 6207 -1,87 %**** -6,92 0,000 -8,058 0,000 

  =>10 5548 0,50 % 2,65 0,008 3,125 0,002 

 

Tabell 22 visar att transaktionerna som är genomförda av insynspersonerna på Small 

Cap har betydligt högre avkastning än de övriga. Anmärkningsvärt är att bolagen på Mid 

Cap visar negativa överavkastningar vid köptransaktionerna. 

Tabell 23 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på bolagets börsvärde  

Event 
fönster 

Bolagets 
marknadsvärde i 
miljarder kronor Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 <1.5 4323 -0,05 % -0,41 0,679 -0,400 0,689 

  1.5 - 10 3684 -0,86 %**** -11,09 0,000 -10,247 0,000 

  =>10 2433 -0,31 %**** -4,44 0,000 -4,383 0,000 

                

0-20 <1.5 4323 0,38 % 1,48 0,140 1,364 0,173 

  1.5 - 10 3684 -2,85 %**** -16,05 0,000 -16,451 0,000 

  =>10 2433 -1,15 %**** -8,33 0,000 -7,839 0,000 

                

0-62 <1.5 4323 -1,50 %*** -3,16 0,002 -3,112 0,002 

  1.5 - 10 3684 -8,60 %**** -23,56 0,000 -28,715 0,000 
  =>10 2433 -2,67 %**** -9,55 0,000 -10,519 0,000 

 

Tabell 23 visar resultat som går emot vad identifierades vid köptransaktionerna. Vid 

säljtransaktionerna är det nämligen transaktionerna på Mid Cap som genererar störst 

överavkastning.  
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P/S-multipel 

Tabell 24 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på bolagets P/S-multipel  

Event 
fönster P/S- multipel Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 negativ 125 0,24 % 0,57 0,570 0,341 0,733 

  0.02  -  0.43 4915 0,49 %**** 5,42 0,000 5,318 0,000 

  0.43  -  1.01 4814 0,13 % 1,55 0,121 1,460 0,144 

  1.01 - 2.39 4860 0,21 %*** 2,55 0,011 2,896 0,004 

  2.39 5721 4808 0,46 %**** 5,47 0,000 5,288 0,000 

                

0-20 negativ 125 0,19 % 0,26 0,796 0,133 0,894 

  0.02  -  0.43 4915 1,31 %**** 7,20 0,000 6,916 0,000 

  0.43  -  1.01 4814 0,08 % 0,44 0,657 0,455 0,649 

  1.01 - 2.39 4860 0,59 %**** 3,87 0,000 3,968 0,000 

  2.39 5721 4808 1,57 %**** 8,10 0,000 8,796 0,000 

                

0-62 negativ 125 1,97 % 1,15 0,249 0,796 0,426 

  0.02  -  0.43 4915 2,94 %**** 7,43 0,000 9,006 0,000 

  0.43  -  1.01 4814 0,22 % 0,68 0,497 0,719 0,472 

  1.01 - 2.39 4860 2,60 %**** 9,63 0,000 10,162 0,000 

  2.39 5721 4808 1,95 %**** 5,23 0,000 6,322 0,000 

 
Tabellen 24 visar statistiskt signifikanta positiva överavkastningar för de två kvartiler 

med de högsta P/S talen vilket är i linje med logiken presenterad tidigare att 

tillväxtbolagens insynstransaktioner skulle innehålla ett större informationsvärde. 

Däremot att gruppen med de lägsta P/S talen visar den största överavkastningen är 

överraskande.  
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Tabell 25 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på bolagets P/S-multipel  

Event 
fönster P/S- multipel Urval CAAR T-value P-value J1  J1 p-value 

0-4 negativ 64 0,06 % 0,09 0,930 0,040 0,968 

  0.02 - 0.56  2607 -0,08 % -0,62 0,533 -0,653 0,514 

  0.56 - 1.04 2599 -0,39 %*** -4,11 0,000 -3,277 0,001 

  1.04 - 2.54 2603 -0,10 % -0,67 0,500 -0,780 0,435 

  2.54 -5721 2597 -1,14 %**** -9,10 0,000 -8,621 0,000 

                

0-20 negativ 64 -5,32 %** -4,33 0,000 -1,852 0,064 

  0.02 - 0.56  2607 0,17 % 0,61 0,542 0,648 0,517 

  0.56 - 1.04 2599 -1,31 %**** -6,35 0,000 -5,334 0,000 

  1.04 - 2.54 2603 -0,92 %**** -3,76 0,000 -3,647 0,000 

  2.54 -5721 2597 -2,42 %**** -8,23 0,000 -8,933 0,000 

                

0-62 negativ 64 -7,77 % -2,62 0,009 -1,562 0,118 

  0.02 - 0.56  2607 -2,59 %**** -4,92 0,000 -5,823 0,000 

  0.56 - 1.04 2599 -3,76 %**** -9,37 0,000 -8,801 0,000 

  1.04 - 2.54 2603 -2,94 %**** -6,27 0,000 -6,752 0,000 

  2.54 -5721 2597 -8,06 %**** -14,99 0,000 -17,195 0,000 

 

Tabell 25 visar att sambandet med P/S talet och överavkastningen är mycket tydligare 

vid säljtransaktioner. Kvartilen med de högsta P/S talen har högsta överavkastning och 

representerar bolagen som är värderade mest som tillväxtbolag. 
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P/E-multipeln 

Tabell 26 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på bolagets P/E-multipel  

Event 
fönster P/E multipel Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 0.2  -  8.2 3917 0,36 %**** 3,93 0,000 3,934 0,000 

  8.2  - 13.5 3890 0,17 %** 2,58 0,010 2,557 0,011 

  13.5 -  20.6 3883 -0,03 % -0,41 0,685 -0,407 0,684 

  20.6- 6737 3879 -0,07 % -1,04 0,297 -0,891 0,373 

                

0-20 0.2  -  8.2 3917 1,11 %**** 5,38 0,000 5,903 0,000 

  8.2  - 13.5 3890 0,37 %*** 2,76 0,006 2,659 0,008 

  13.5 -  20.6 3883 -0,41 %*** -3,14 0,002 -2,907 0,004 

  20.6 - 6737 3879 -0,21 % -1,32 0,185 -1,257 0,209 

                

0-62 0.2  -  8.2 3917 3,12 %**** 7,28 0,000 9,595 0,000 

  8.2  - 13.5 3890 1,60 %**** 5,69 0,000 6,608 0,000 

  13.5 -  20.6 3883 -0,86 %**** -3,32 0,001 -3,538 0,000 

  20.6  - 6737 3879 -0,42 % -1,28 0,199 -1,451 0,147 

 
Tabell 26 visar på statistiskt signifikanta värden för de tre kvartiler där P/E talet vart 

lägst. Sambandet är även omvänt till vad som kunde tänkas då bolagen med lägre P/E 

värden har högre överavkastningar.  

 

Tabell 27 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på bolagets P/S-multipel  

Event 
fönster P/E multipel Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 0.20 -  11.1 2151 -0,37 %*** -3,10 0,002 -3,071 0,002 

  11.1 -  16.3 2137 -0,47 %**** -5,97 0,000 -5,495 0,000 

  16.3 - 24.8 2120 -0,21 %** -2,37 0,018 -2,276 0,023 

  24.8 - 7179 2136 -1,16 %**** -10,00 0,000 -9,172 0,000 

                

0-20 0.20 -  11.1 2151 -0,32 % -1,21 0,228 -1,317 0,188 

  11.1 -  16.3 2137 -1,07 %**** -6,73 0,000 -6,076 0,000 

  16.3 - 24.8 2120 -1,42 %**** -8,28 0,000 -7,717 0,000 

  24.8 - 7179 2136 -2,94 %**** -13,04 0,000 -11,392 0,000 

                

0-62 0.20 -  11.1 2151 -1,49 %**** -2,87 0,004 -3,494 0,000 

  11.1 -  16.3 2137 -2,03 %**** -6,20 0,000 -6,658 0,000 

  16.3 - 24.8 2120 -4,73 %**** -13,57 0,000 -14,802 0,000 

  24.8 - 7179 2136 -9,78 %**** -20,24 0,000 -21,871 0,000 

 

Tabell 27 visar mycket tydligare samband vid säljtransaktioner än vid köptransaktioner. 

Här är överavkastningen större för varje kvartil för P/E talet växer vilket är i linje med 

hypotesen att insynsaffärerna från tillväxtbolag har ett större informationsvärde.  
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Aktiekursens volatilitet 

Tabell 28 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på aktiekursens volatilitet  

Event 
fönster 

Aktiekursens 
volatilitet Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 10.09 - 23.59 4349 0,18 %*** 3,63 0,000 3,387 0,001 

  23.59 - 28.61 4349 -0,11 % -1,99 0,046 -1,850 0,064 

  28.61 - 37.19 4336 0,10 % 1,32 0,187 1,289 0,197 

  37.19 - 79.67 4342 0,88 %*** 7,33 0,000 7,115 0,000 

                

0-20 10.09 - 23.59 4349 0,10 % 1,08 0,279 0,927 0,354 

  23.59 - 28.61 4349 0,06 % 0,50 0,620 0,441 0,659 

  28.61 - 37.19 4336 0,64 %**** 4,10 0,000 3,957 0,000 

  37.19 - 79.67 4342 2,10 %**** 7,62 0,000 8,256 0,000 

                

0-62 10.09 - 23.59 4349 0,43 %** 2,33 0,020 2,294 0,022 

  23.59 - 28.61 4349 1,08 %**** 5,12 0,000 4,908 0,000 

  28.61 - 37.19 4336 1,86 %**** 5,42 0,000 6,685 0,000 

  37.19 - 79.67 4342 3,05 %**** 5,58 0,000 6,914 0,000 

 
Tabell 28 visar att de bolag som har högst volatilitet även har den högsta överavkastningen. 

För det längsta eventfönstret visar alla grupper statistiskt signifikanta resultat och 

överavkastningarna följer ett linjärt och logiskt samband 

 
Tabell 29 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på aktiekursens volatilitet  

Event 
fönster 

Aktiekursens 
volatilitet Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 10.09 - 23.84 2208 -0,44 %**** -6,32 0,000 -6,166 0,000 

   23.84 - 29.15 2166 -0,26 %*** -3,01 0,003 -2,922 0,003 

  29.15 - 39.04 2205 -0,65 %**** -6,89 0,000 -6,201 0,000 

  39.04 - 78.78  2162 -0,30 % -1,59 0,111 -1,553 0,121 

                

0-20 10.09 - 23.84 2208 -0,91 %**** -6,66 0,000 -6,193 0,000 

   23.84 - 29.15 2166 -1,40 %**** -8,30 0,000 -7,754 0,000 

  29.15 - 39.04 2205 -1,65 %**** -8,43 0,000 -7,699 0,000 

  39.04 - 78.78  2162 -0,09 % -0,21 0,835 -0,219 0,827 

                

0-62 10.09 - 23.84 2208 -3,28 %**** -11,63 0,000 -12,931 0,000 

   23.84 - 29.15 2166 -1,87 %**** -5,56 0,000 -5,993 0,000 

  29.15 - 39.04 2205 -4,74 %**** -10,87 0,000 -12,812 0,000 

  39.04 - 78.78  2162 -4,52 %**** -5,89 0,000 -6,613 0,000 

 

Tabell 29 visar något mindre enhälliga resultat för säljtransaktionerna för denna faktor.  
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Hypotestestens resultat för faktorer baserade på informationsassymetri 

Resultaten för bolagets marknadsvärdes association med överavkastningen visar en 

statistiskt signifikant påverkan på överavkastningens storlek. Slutsatserna för det mest 

lönsamma segmentet skiljer sig dock mellan köptransaktioner (Small Cap 5,8 %) och 

säljtransaktioner (Mid Cap 8,6 %). Den ekonomiska signifikansen kan även anses vara 

betydande framförallt med hänsyn taget till att det endast är tre segment för denna 

faktor. Faktorn medtas i flerstegsgallringsprocessen. 

Resultaten för P/S multipeln association med överavkastningen är svårtolkade. Även om 

ett flertal segment visar både statistiskt signifikanta och ekonomiskt gångbara 

avkastningar är logiken i associationen varken linjär eller fullt logiskt enligt vad som 

väntas.  

Resultaten visar att P/E multipeln har en statistiks signifikanta påverkan och tydligt 

logisk associationen på överavkastningens storlek vid säljtransaktionerna, däremot är 

resultaten vid köptransaktionerna inte entydiga. Faktorn inkluderas därför endast i 

delurvalen för försäljningar vid flerstegsgallringsprocessen.  

Resultaten från köptransaktionerna visar att volatiliteten har en statistiskt signifikant 

påverkan på överavkastningens storlek och ett tydligt och logisk association. Vid 

säljtransaktionerna identifieras dock inte samma mönster. Faktorn inkluderas därför 

endast i delurvalen för köptransaktioner vid flerstegsgallringsprocessen. 
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9.3.3 Faktorer som berör informationshierarki 

Insynspersonernas position 

Tabell 30 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på insynspersonernas 
position  

Event 
fönster 

Insynspersonens 
position Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 Annan befattning 5979 0,25 %*** 3,62 0,000 3,385 0,001 

  Större Innehavare 2190 0,36 %*** 3,02 0,002 2,619 0,009 

  Styrelseledamot 8760 0,38 %**** 5,90 0,000 5,770 0,000 

  Styrelsesuppleant 126 0,38 % 0,65 0,514 0,815 0,415 

  VD eller Vice dotterbolag 844 0,07 % 0,38 0,706 0,376 0,707 

  VD eller Vice VD 1841 0,53 %**** 2,89 0,004 3,751 0,000 
                

0-20 Annan befattning 5979 0,54 %**** 3,51 0,000 3,614 0,000 

  Större Innehavare 2190 0,94 %*** 3,68 0,000 3,311 0,001 

  Styrelseledamot 8760 1,02 %**** 7,58 0,000 7,515 0,000 

  Styrelsesuppleant 126 1,57 % 1,67 0,096 1,652 0,099 

  VD eller Vice dotterbolag 844 0,41 % 1,02 0,310 0,999 0,318 

  VD eller Vice VD 1841 1,32 %**** 3,95 0,000 4,557 0,000 
                

0-62 Annan befattning 5979 1,99 %**** 6,59 0,000 7,655 0,000 

  Större Innehavare 2190 -1,73 %**** 3,33 0,001 -3,531 0,000 

  Styrelseledamot 8760 2,26 %**** 8,80 0,000 9,654 0,000 

  Styrelsesuppleant 126 2,99 % 1,69 0,091 1,818 0,069 

  VD eller Vice dotterbolag 844 0,11 % 0,13 0,897 0,153 0,879 

  VD eller Vice VD 1841 5,12 %*** 8,43 0,000 10,227 0,000 

 

Tabell 30 ovan visar att överavkastningarna för större innehavare har en signifikant 

negativ överavkastning vid det längsta event fönstret, VD eller vice VD för dotterbolag 

samt styrelsesuppleant visar ingen statistiks signifikans för sin överavkastning. Den 

högsta överavkastningen kommer från gruppen VD eller vice VD som är i linje med teorin 

om informationshierarkin presenterad tidigare. Överavkastningen är anmärkningsvärt 

större än för de övriga grupperna. 
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Tabell 31 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på insynspersonernas 
position  

Event 
fönster 

Insynspersonens 
position Urval CAAR T-value 

P-
value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 Annan befattning 3938 -0,56 %**** -6,38 0,000 -6,480 0,000 

  Större Innehavare 1287 0,28 % 1,07 0,283 1,023 0,306 

  Styrelseledamot 3900 -0,41 %**** -3,84 0,000 -3,622 0,000 

  Styrelsesuppleant 111 -1,92 %*** -3,82 0,000 -2,940 0,003 

  VD eller Vice dotterbolag 568 -0,17 % -0,73 0,464 -0,728 0,467 

  VD eller Vice VD 820 -0,87 %**** -5,32 0,000 -4,417 0,000 
                

0-20 Annan befattning 3938 -1,87 %**** -10,05 0,000 -10,621 0,000 

  Större Innehavare 1287 1,01 % 2,45 0,014 1,829 0,067 

  Styrelseledamot 3900 -0,79 %*** -3,45 0,001 -3,448 0,001 

  Styrelsesuppleant 111 -3,44 %** -2,22 0,027 -2,571 0,010 

  VD eller Vice dotterbolag 568 -2,07 %**** -4,59 0,000 -4,213 0,000 

  VD eller Vice VD 820 -2,20 %**** -6,01 0,000 -5,451 0,000 
                

0-62 Annan befattning 3938 -5,29 %****  14,46 0,000 -17,361 0,000 

  Större Innehavare 1287 0,88 % 1,13 0,258 0,914 0,361 

  Styrelseledamot 3900 -4,63 %**** -10,69 0,000 -11,591 0,000 

  Styrelsesuppleant 111 -10,6 %**** -3,97 0,000 -4,585 0,000 

  VD eller Vice dotterbolag 568 -5,91 %**** -7,43 0,000 -6,945 0,000 

  VD eller Vice VD 820 -5,91 %**** -7,23 0,000 -8,437 0,000 

 

Även Tabell 31 visar att vid säljtransaktioner visar gruppen styrelsesuppleant statistiskt 

signifikant överavkastning och har även den största överavkastningen bland 

insynspersonstyperna. Dock är det endast 111 transaktioner i denna grupp och resultatet 

kan således vara beroende på några få extremvärden. 

 

Hypotestestets resultat informationshierarki baserade faktorn 

Resultaten från både sälj och köptransaktioner visar att insynspersonens position har en 

statistiks signifikanta påverkan på överavkastningens storlek. Resultaten är tydliga och 

signifikanta. Resultaten stödjer inkluderingen av faktorn i flerstegsprocessen. 
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9.3.4 Faktorer som berör agent-principal teorin 

Free float 

Tabell 32 Överavkastningen av köptransaktioner segmenterat på andelen free float  

Event 
fönster Free float % Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 6 -  52 4205 0,34 %**** 4,05 0,000 3,870 0,000 

  52 -  67 4480 0,28 %**** 3,79 0,000 3,555 0,000 

  67  - 79 3753 0,27 %*** 3,35 0,001 3,238 0,001 

  79 -  99  4132 0,31 %*** 2,86 0,004 3,321 0,001 

  100 985 0,73 %**** 3,29 0,001 3,616 0,000 

                

0-20 6 -  52 4205 0,72 %**** 4,25 0,000 4,044 0,000 

  52 -  67 4480 0,95 %**** 5,94 0,000 5,920 0,000 

  67  - 79 3753 0,96 %**** 5,27 0,000 5,553 0,000 

  79 -  99  4132 -0,05 % -0,26 0,797 -0,280 0,779 

  100 985 2,44 %**** 5,29 0,000 5,905 0,000 

                

0-62 6 -  52 4205 2,57 %**** 7,87 0,000 8,367 0,000 

  52 -  67 4480 2,20 %**** 6,28 0,000 7,887 0,000 

  67  - 79 3753 2,90 %**** 7,64 0,000 9,676 0,000 

  79 -  99  4132 -0,04 % -0,11 0,912 -0,126 0,900 

  100 985 3,17 %**** 3,91 0,000 4,431 0,000 

 
Tabell 32 visar statistisk signifikanta överavkastningar för alla grupper förutom den näst 

högsta kvartilen. Överavkastningen är högst för gruppen med 100% free float, och 

resultaten är således i linje med  teorin om ägarkontroll. Bolagen med störst 

ägardispersion har högst avkastning.  
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Tabell 33 Överavkastningen av säljtransaktioner segmenterat på andelen free float  

Event 
fönster Free float % Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-4 100 604 -0,90 %*** -3,38 0,001 -3,176 0,001 

  6 -  52 2158 0,13 % 0,93 0,354 0,832 0,405 

  52 - 68 2165 -0,60 %**** -5,46 0,000 -5,255 0,000 

  68  - 79 2200 -0,33 %*** -3,24 0,001 -2,859 0,004 

  79 -  99 2073 -0,41 %*** -2,39 0,017 -2,934 0,003 

                

0-20 100 604 -2,17 %**** -3,90 0,000 -7,645 0,000 

  6 -  52 2158 -0,04 % -0,13 0,893 -0,246 0,806 

  52 - 68 2165 -1,56 %**** -6,35 0,000 -13,778 0,000 

  68  - 79 2200 -0,71 %**** -2,90 0,004 -6,073 0,000 

  79 -  99 2073 -1,47 %**** -5,11 0,000 -10,483 0,000 

                

0-62 100 604 -6,23 %**** -7,13 0,000 -6,184 0,000 

  6 -  52 2158 -2,24 %**** -3,96 0,000 -4,072 0,000 

  52 - 68 2165 -3,33 %**** -7,11 0,000 -8,291 0,000 

  68  - 79 2200 -3,38 %**** -7,30 0,000 -8,177 0,000 

  79 -  99 2073 -4,81 %**** -9,06 0,000 -9,669 0,000 

 

Tabell 33 visat att även hos säljtransaktionerna är överavkastningen högst för bolagen 

med 100 % free float. Associationen är även linjär och tydligt växande. 

Hypotestestens resultat för faktorn som baseras på agent-principal 

förhållandet 

Resultaten från både sälj och köptransaktioner visar att free floatens storlek har en 

statistisk signifikanta påverkan på överavkastningens storlek. Resultaten är tillräckligt 

tydliga och signifikanta för att motivera en inkludering av faktorn i flerstegsprocessen. 
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9.4 Resultat från flerstegsgallringsprocessen 

På basen av de ovan presenterade resultaten för de individuella segmenteringarna 

kommer ett axplock av dem kombineras i en flerstegsgallring. Resultaten kan tolkas som 

en handelsstrategi där man kombinerar de faktorer för varje kategori som visat ha störst 

informationsvärde till en gallringsprocess med avsikt att skapa ett antal delurval där 

överavkastningen kan väntas vara högre än efter någon enskild segmentering. Gallringen 

bygger på att för varje kategori identifiera den bäst lämpade faktorn och därmed ha fyra 

olika faktorer på basen av vilka de mest lönsamma transaktionerna kan identifieras. 

Tabell 34 Översikt av de utvalda faktorerna till flerstegsgallringsprocessen  

Undersökt samband mellan  
överavkastning och: Vald faktor 

Signalering  

Transaktionens riktning Köp eller Sälj transaktion 

Satsning  

 
Transaktionens andel av insynsperosens totala 
innehav 

Informationsassymetri  

Bolagsstorlek Börsvärde 

Bolagets position i livscykeln P/E- multipel 

”Kurseffekt av ny information” Aktiekursen volatilitet 

Informationshierarki 
 
 

Insynspersonens position 
Kategorisering enligt finansinspektionens 
insynsregister 

  

Agent-Principalteori  

Ägarkoncentrationen  Inversen av free float 
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Tabell 35  Gallringskriterierna för delurvalen av köptransaktioner 

Delurval Informationshierarki Signalering Informationsassymetri Ägarkontroll 

 Insiderns position Förändring av innehav Aktiekursens volatilitet % Free float 

1.a 

Vd och vice vd + 
Styrelseledamot + 
styrelsesuppleant 12 % + 28.61 - 79.67 79-100% 

1.b Vd och vice vd  12 % + 28.61 - 79.67 79-100% 

     

 Insiderns position Förändring av innehav Bolagsstorlek Free float 

2.a 

Vd och vice vd + 
Styrelseledamot + 
styrelsesuppleant 12 % + Small Cap 79-100% 

2.b Vd och vice vd  12 % + Small Cap 79-100% 

 

Tabell 36 Gallringskriterierna för delurvalen av säljtransaktioner 

Delurval Informationshierarki Signalering Informationsassymetri Ägarkontroll 

 Insiderns position Förändring av innehav P/E tal Free float 

3.a 

Vd och vice vd + 
Styrelsesuppleant + Vd och 
vice vd dotterbolag  -13% : -99% 16,3 + 79-100% 

3.b Vd och vice vd  -13% : -99% 16,3 + 79-100% 

     

 Insiderns position Förändring av innehav Bolagsstorlek Free float 

4.a 

Vd och vice vd + 
Styrelsesuppleant + Vd och 
vice vd dotterbolag  -13% : -99% Mid Cap 79-100% 

4.b Vd och vice vd  -13% : -99% Mid Cap 79-100% 

 

I tabellerna 35 och 36 ovan beskrivs de segment eller gränsvärden för varje enskild faktor 

i flerstegsgallringsprocessen. För varje faktor har de två kvartiler med högst CAAR valts 

ut för att få ett tillräckligt stort delurval. Portfölj 1.a innehåller således endast 

transaktioner som är genomförda av insynspersoner med titeln Vd och vice Vd, 

Styrelseledamot eller Styrelsesuppleant där transaktionens andel av den befintliga 

portföljen överstigit 12%, aktiekursens volatilitet var mellan 28,61-79,67% samt free 

floaten för aktien var över 79%.  
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Tabell 37 Överavkastningen av delurval vid köptransaktioner 

Event 
fönster Tidsperiod Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-62 Delurval 1a 549 5,49 %**** 4,02 0,000 4,544 0,000 

  Delurval 1b 134 13,63 %**** 4,74 0,000 5,553 0,000 

  Delurval 2a 406 9,50 %**** 5,63 0,000 5,930 0,000 

  Delurval 2b 111 18,02 %**** 5,37 0,000 5,913 0,000 

 

Tabell 38 Överavkastningen av delurval vid säljtransaktioner 

Event 
fönster Tidsperiod Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-62 Delurval 3a 91 -7,55 %**** -4,21 0,000 -5,012 0,000 

  Delurval 3b 50 -11,21 %**** -4,15 0,000 -5,255 0,000 

  Delurval 4a 62 -4,24 %** -1,54 0,123 -1,991 0,046 

  Delurval 4b 29 -8,57 %** -1,64 0,101 -2,533 0,011 

 

Tabellerna 37 och 38 ovan visar att överavkastningen för samtliga delurval överstiger 

överavkastningen av huvudurvalet med alla genomförda insynstransaktioner. De 

delurval som är begränsade till endast VD och Vice VD har även CAAR som markant 

överstiger alla andra delurval hos de enskilda faktorernas segmenteringar. Resultaten 

tyder på att det finns ett tydligt mervärde av en gallringsprocess som kombinerar fler 

faktorer. Dessa resultat ska dock endast ses som indikativa signaler till att en 

flerstegsgallringsprocess kan medföra ökad förväntad överavkastning. Detta då urvalet 

som använts för att framta gallringskriterierna är desamma som avkastningen sedan 

beräknas för.  
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9.5 Effekten av det ökade användandet av kapitalförsäkringar på 

insynshandlens lönsamhet och informationsvärde 

Den sista resultatsektionen presenterar resultat för att besvara den fjärde och sista 

delfrågan för undersökningen, ”Har insynshandlens lönsamhet och informationsvärde 

påverkats efter den ökade användningen av kapitalförsäkringar?” Till skillnad från de 

tidigare presenterade resultaten fokuserar detta avsnitt på att identifiera skillnader i 

överavkastningen som skett över tid. Närmare bestämt om informationsvärdet har 

förändrats sedan det ökade användandet av kapitalförsäkringar sedan 2008.  Analysen 

görs dels på det totala urvalet med alla transaktioner som medtagits till studien samt 

med de delurval som erhållits från flerstegsgallringsprocessen. 

Figur 23 Fördelningen av antalet insynsaffärer per år 

 

Figur 24 Fördelningen av summan av värdet av alla insynsaffärer per år i miljarder kronor  
(Affärerna som översteg 100 M (334 köp och 385 försäljningar, omkring 2%) har exkluderats i grafen) 
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Figur 23 och 24 visar att både antalet transaktioner och deras aggregerade värde har 

varierat över tid. Antalet transaktioner har ökat mer än affärernas aggregerade storlek 

vilket antyder att den genomsnittliga affärerna har minskat. En förklaring för detta skulle 

kunna vara att kostnaderna för att genomför affärerna har minskat och därmed väljer 

insynspersoner att genomföra fler mindre affärer. Graferna presenteras för att visa på 

transaktionernas fördelning över tid och effekten av potentiella kluster. Vad som kan ses 

är att transaktionerna är någorlunda jämnt fördelade över tiden. Figur 25 nedan visar 

utvecklingen för jämförelseindexet och man kan observera att transaktionernas 

fördelning inte verkar vara starkt förknippat med börsen trender. Perioderna före och 

efter brytpunkten har haft både toppar och dalar. Däremot kan man se att perioden före 

har haft en negativ avkastning och perioden efter har haft en kraftigt uppåtgående trend. 

Figur 25 Jämförelseindexet utveckling under undersökningsperioden 
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9.5.1 Insynshandelns lönsamhet och informationsvärde över tid 

Nedan presenteras insynstransaktionernas överavkastning samt informationsvärde 

segmenterat på enskilda år. För de år då CAAR varit signifikant avvikande från noll har 

även två sammanfattade grafer presenterats. 

Figur 26 överavkastningen och informationsvärdet av insynshandeln över tid vid 
köptransaktioner 

 

Figur 27 överavkastningen och informationsvärdet av insynshandeln över tid vid 
säljtransaktioner 
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Tabell 39 Överavkastningen av insynshandeln årsvis estimerad med marknadsmodellen vid 
köptransaktioner 

Event 
fönster År Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-62 2000 857 1,29 % 1,20 0,231 1,309 0,191 

  2001 1019 9,47 %**** 9,13 0,000 8,761 0,000 

  2002 919 2,68 %*** 3,22 0,001 2,837 0,005 

  2003 849 9,10 %**** 9,19 0,000 8,118 0,000 

  2004 826 1,53 % 1,82 0,069 2,228 0,026 

  2005 934 1,73 %*** 2,73 0,006 3,198 0,001 

  2006 1172 0,56 % 1,12 0,262 1,296 0,195 

  2007 1881 0,31 % 0,76 0,448 0,952 0,341 

  2008 2306 0,26 % 0,47 0,636 0,668 0,504 

  2009 1583 8,34 %**** 10,99 0,000 12,788 0,000 

  2010 1546 2,59 %**** 5,21 0,000 5,899 0,000 

  2011 1827 2,42 %**** 4,89 0,000 5,958 0,000 

  2012 1530 4,32 %**** 6,27 0,000 8,250 0,000 

  2013 1270 2,51 %**** 4,83 0,000 5,079 0,000 

  2014 1221 -1,86 %**** -2,83 0,005 -3,754 0,000 

 

Tabell 40 Överavkastningen av insynshandeln årsvis estimerad med marknadsmodellen vid 
säljtransaktioner 

Event 
fönster År Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-62 2000 606 -14,57 %**** -9,20 0,000 -11,713 0,000 

  2001 509 1,72 % 1,07 0,283 1,074 0,283 

  2002 489 -8,53 %**** -7,15 0,000 -5,698 0,000 

  2003 574 1,79 % 1,28 0,202 1,419 0,156 

  2004 511 -6,88 %**** -5,86 0,000 -7,145 0,000 

  2005 803 -2,29 %**** -3,25 0,001 -3,678 0,000 

  2006 933 -4,37 %**** -6,50 0,000 -7,312 0,000 

  2007 858 -9,25 %**** -12,88 0,000 -16,109 0,000 

  2008 579 2,44 %** 1,86 0,062 2,049 0,040 

  2009 859 -2,79 %** -3,19 0,001 -2,501 0,012 

  2010 852 -3,68 %**** -6,09 0,000 -5,744 0,000 

  2011 672 -5,20 %**** -5,72 0,000 -7,561 0,000 

  2012 733 -2,57 %**** -3,38 0,001 -4,052 0,000 

  2013 908 -2,64 %**** -3,98 0,000 -4,392 0,000 

  2014 738 -6,14 %**** -8,29 0,000 -11,558 0,000 
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Tabell 41 Informationsvärdet av insynshandlens rapportering årsvis estimerad med 
marknadsmodellen vid köptransaktioner 

Event 
fönster År Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat J1 p-value 

0-62 2000 857 -0,78 % -0,77 0,439 -0,790 0,430 

  2001 1019 4,64 %**** 4,54 0,000 4,400 0,000 

  2002 919 0,04 % 0,04 0,968 0,037 0,970 

  2003 849 8,67 %**** 8,14 0,000 7,755 0,000 

  2004 826 1,13 % 1,34 0,181 1,652 0,098 

  2005 934 1,22 %** 2,08 0,038 2,266 0,023 

  2006 1172 0,22 % 0,46 0,646 0,500 0,617 

  2007 1881 0,05 % 0,13 0,900 0,158 0,874 

  2008 2306 0,41 % 0,74 0,457 1,038 0,299 

  2009 1583 7,45 %**** 10,09 0,000 11,476 0,000 

  2010 1546 1,96 %**** 4,34 0,000 4,498 0,000 

  2011 1827 1,78 %**** 3,53 0,000 4,375 0,000 

  2012 1530 3,33 %**** 4,99 0,000 6,351 0,000 

  2013 1270 2,68 %**** 5,20 0,000 5,388 0,000 

  2014 1221 -2,94 %**** -4,72 0,000 -5,930 0,000 

 

Tabell 42 Informationsvärdet av insynshandlens rapportering årsvis estimerad med 
marknadsmodellen vid säljtransaktioner 

Event 
fönster År Urval CAAR T-value P-value J1 t-stat 

J1 p-
value 

0-62 2000 606 -18,95 %**** -12,85 0,000 -14,892 0,000 

  2001 509 1,69 % 1,17 0,244 1,005 0,315 

  2002 489 -9,77 %**** -8,90 0,000 -6,489 0,000 

  2003 574 2,69 %** 1,79 0,074 2,120 0,034 

  2004 511 -6,48 %**** -5,63 0,000 -6,698 0,000 

  2005 803 -3,44 %**** -4,99 0,000 -5,524 0,000 

  2006 933 -3,66 %**** -5,08 0,000 -6,108 0,000 

  2007 858 -9,13 %**** -13,07 0,000 -15,946 0,000 

  2008 579 1,87 % 1,47 0,143 1,539 0,124 

  2009 859 -2,05 % -2,41 0,016 -1,859 0,063 

  2010 852 -3,32 %*** -5,44 0,000 -5,201 0,000 

  2011 672 -5,10 %**** -5,47 0,000 -7,378 0,000 

  2012 733 -3,48 %**** -4,62 0,000 -5,435 0,000 

  2013 908 -2,49 %**** -3,94 0,000 -4,129 0,000 

  2014 738 -5,68 %**** -8,34 0,000 -10,665 0,000 
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Från figurerna 26 och 27 samt tabellerna 39-42 ser man att informationsvärdet och 

överavkastningen har varierat kraftigt över tid och att den observerbara trenden är 

minskande. Dock räcker inte visuell tolkning för att säkra slutsatser ska kunna dras. Näst 

presenteras testresultaten för undersökningen om överavkastningen och 

informationsvärdet för perioden innan och efter det ökade användandet av 

kapitalförsäkringar är avvikande från varandra med statistisks säkerhet. 

9.5.2 Insynshandelns lönsamhet och informationsvärde före och efter det 

ökade användandet av kapitalförsäkringar 

Vid tolkning av resultattabellerna kommer främst Levenes T-test testet att användas då 

urvalet antas vara normal fördelat enligt motivation presenterad vid metod avsnittet.  

Tabell 43 Jämförelse av insynshandelns överavkastning vid köptransaktioner  

  
CAAR 2000-
2007 

CAAR 2008-
2014 Förändring 

Levene's p-
value 

Mann-Whitney p-
value 

-20_-1 -0,9 % -1,6 % -0,7 % 0,309 0,000 
0_4 0,7 % 0,7 % 0,0 %**** 0,000 0,061 
0_20 1,8 % 1,3 % -0,5 %**** 0,000 0,072 
0_62 3,0 % 2,6 % -0,3 %*** 0,003 0,144 

 

Tabell 44 Jämförelse av insynshandelns överavkastning vid säljtransaktioner  

  
CAAR 2000-
2007 

CAAR 2008-
2014 Förändring 

Levene's p-
value 

Mann-Whitney p-
value 

-20_-1 1,0 % 0,7 % -0,3 %**** 0,000 0,400 

0_4 -0,5 % -0,4 % 0,1 %**** 0,000 0,665 

0_20 -1,6 % -0,9 % 0,7 %**** 0,000 0,003 

0_62 -5,4 % -3,1 % 2,3 %**** 0,000 0,000 

 

Tabellerna 43 och 44 ovan visar att nollhypotesen om att de genomsnittliga kumulativa 

överavkastningarna för de två skilda tidsperioderna är lika kan förkastas för samtliga 

eventfönster efter transaktionen för både köp och säljtransaktioner. Riktningen på 

förändringen tyder även enhälligt på en minskning över tid. 
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Tabell 45 Jämförelse av insynshandelns informationsvärde vid köptransaktioner 

  
CAAR 2000-
2007 

CAAR 2008-
2014 Förändring 

Levene's p-
value 

Mann-Whitney p-
value 

0_4 0,4 % 0,3 % -0,1 %*** 0,000 0,912 

0_20 1,0 % 0,7 % -0,3 %*** 0,000 0,003 

0_62 1,6 % 2,1 % 0,5 % 0,056 0,741 

 

Tabell 46 Jämförelse av insynshandelns informationsvärde vid säljtransaktioner 

  
CAAR 2000-
2007 

CAAR 2008-
2014 Förändring 

Levene's p-
value 

Mann-Whitney p-
value 

0_4 -0,4 % -0,4 % 0,1 %**** 0,000 0,042 

0_20 -1,4 % -0,9 % 0,5 %**** 0,000 0,001 

0_62 -5,9 % -3,0 % 2,9 %**** 0,000 0,000 

 

Tabellerna 45 och 46 ovan visar att nollhypotesen om att de genomsnittliga kumulativa 

överavkastningarna för de två skilda tidsperioderna är lika kan förkastas för alla 

eventfönster förutom en för både köp och säljtransaktioner. Riktningen på förändringen 

visar även på minskat informationsvärde över tid.   

Tabell 47 Jämförelse av insynshandelns informationsvärde för delurval -köptransaktioner  

  

CAAR 2000-2007 
CAAR 2008-
2014 

Förändring 
Levene's 
p-value 

Mann-Whitney 
p-value 

Delurval 1a 4,3 % 6,0 % 1,6 % 0,407 0,339 

Delurval 1b 9,9 % 15,1 % 5,3 % 0,983 0,299 

Delurval 2a 6,6 % 12,0 % 5,4 % 0,331 0,270 

Delurval 2b 12,5 % 22,7 % 10,3 % 0,064 0,257 

 

Tabell 48 Jämförelse av insynshandelns informationsvärde för delurval -säljtransaktioner 

  
CAAR 2000-2007 

CAAR 2008-
2014 

Förändring 
Levene's 
p-value 

Mann-Whitney 
p-value 

Delurval 3a -11,0 % -3,7 % 7,3 % 0,053 0,003 

Delurval 3b -14,7 % -7,7 % 7,0 %*** 0,009 0,036 

Delurval 4a -5,5 % -3,4 % 2,1 % 0,417 0,143 

Delurval 4b -13,0 % -7,2 % 5,8 % 0,807 0,161 

 

Av tabellerna 47 och 48 är det endast ett delurval som får statistisk signifikanta resultat. 

En trolig förklaring för detta är de små urvalen som dessa delurval representerar.  För 

detta delurval, 3b, ser vi även en minskad absolut överavkastning över tid. 
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Hypotestestens resultat för det ökade användandet av 

kapitalförsäkringens effekt på insynshandlens lönsamhet och 

informationsvärde 

Resultaten visar tydligt att både informationsvärdet och överavkastningen har minskat 

vid både köp och säljtransaktioner under perioden med ökad användning av 

kapitalförsäkringar. För delurvalen från flerstegsgallringsprocessen är det endast ett 

delurval som visar stikiskt signifikanta resultat och även denna indikerar ett minskat 

informationsvärde över tid. Nollhypotesen kan därmed förkastas. 
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9.6 Sammanfattning av statistiska hypotestest 

Tabell 49 Sammanfattning av statistiska hypotestest 

Undersökt samband Resultat 

Insynspersonernas möjlighet att generera 
överavkastning  

Tydligt statistisk signifikanta överavkastningar under alla eventfönster, 
både vid köp och säljtransaktioner 

Utomstående placerares möjlighet att generera 
överavkastning 

Tydligt statistisk signifikanta överavkastningar under alla eventfönster, 
både vid köp och säljtransaktioner 

Riktningen på transaktionens påverkan på 
informationsvärdet 

Säljtransaktioner visar större överavkastningar än köptransaktioner  

Insynspersonens positions påverkan på 
informationsvärdet 

Statistiskt signifikant överavkastning i fallande ordning för gruppen Vd 
och vice VD, Styrelseledamot, annan befattning vid köptransaktioner.  
Statistisk signifikant överavkastning i fallande ordning för gruppen, 
Styrelsesuppleant, Vd och vice VD, Styrelseledamot, annan befattning 
vid säljtransaktioner 

Antalet dagar till publicering av transaktionen 
påverkan på informationsvärdet 

Inga entydiga resultat, vid köptransaktioner är överavkastningen av 
transaktioner som publicerats efter 6 dagar minst medan det vid 
säljtransaktioner är störst 

Transaktionens andel av totala innehavets 
påverkan på informationsvärdet 

Tydligt och anmärkningsvärt statistiskt signifikant samband mellan 
ökad storlek på transaktionen i förhållande till innanhavet och 
överavkastningen 

Transaktionens storleks påverkan på 
informationsvärdet 

Resultaten visar indikationer till en statistisk påverkan på 
överavkastningens storlek. Associationen är dock inte tydligt linjär och 
entydig för samtliga eventfönster.  
 

P/E talets påverkan på informationsvärdets Resultaten visar att P/E talet har en statistisk signifikant påverkan och 
tydligt logisk associationen på överavkastningens storlek vid 
säljtransaktionerna, däremot är resultaten vid köptransaktionerna inte 
entydiga 
 

P/S talets påverkan på informationsvärdet Svag antydan till att bolag med höge P/S tal har högre överavkastning 
vid köptransaktioner med tydligt samband vid säljtransaktioner 

Volatiliteten på aktiekursens påverkan på 
informationsvärdet  

Tydligt och anmärkningsvärt statistiskt signifikant samband mellan 
ökad volatilitet och överavkastningen vid köptransaktioner. Mindre 
tydligt vid säljtransaktioner. 

Bolagsstorlekens påverkan på 
informationsvärdet 

Störst överavkastning vid köptransaktioner sker i Small Cap medan det 
vid säljtransaktioner är Mid Cap som genererar störst överavkastning 

Ägarkoncentrationens påverkan på 
informationsvärdet 

Tydligt och anmärkningsvärt statistiskt signifikant samband mellan 
högre andel free float (mindre ägarkoncentration) och 
överavkastningen 

Effekten av det ökade användandet av 
kapitalförsäkringar på överavkastningen och 
informationsvärdet 

Minskad överavkastning vid säljtransaktioner samt för 
köptransaktioner för både insynspersoner och utomstående personer 
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10 RESULTATANALYS 

I detta kapitel kommer resultaten att analyseras med hänvisningar till teoriavsnittet och 

tidigare studier. Det kan finnas flera anledningar till att resultaten inte överensstämmer 

med studier på utländska marknader. Exempelvis skiljer sig marknaderna åt avseende 

ägarstruktur, insynslagar, aktiebolagslagar, likviditet i aktierna och storleken på 

bolagen. Att studierna undersökt överavkastning under olika tidsperioder har självklart 

också gjort att skillnader i resultat uppkommit. 

10.1 Insynsaffärernas lönsamhet och informationsvärde 

Resultaten i tidigare avsnitt visade på tydligt statistiskt signifikanta överavkastningar 

under alla eventfönster, både vid köp och säljtransaktioner för både insynspersoner och 

replikerade transaktioner. Dessa resultat är i linje med tidigare studier så som (Jaffe, 

1974; Seyhun 1986 och Fidrmuc et al. 2006). Det är även anmärkningsvärt att resultaten 

går i kors med tidigare svenska studier som genomförts utanför ramen av 

magisteravhandlingar (Rundfeldt 1989). Resultaten är däremot i linje med nyare 

svenska studier (Wahlström 2003 och Schöld 2005). 

Tittar man närmare på överavkastningarna för både insynspersonerna och de 

replikerade transaktionerna under de olika eventfönster finner man några intressanta 

mönster. En stor del av överavkastningen sker under de första handelsdagarna efter 

transaktionen och begränsar därmed möjligheten för utomstående placerare att 

generera överavkastning något. Den dagliga överavkastningen är dock någorlunda jämn 

under samtliga 63 dagar i det längsta eventfönstret vilket möjliggör betydlig 

överavkastning även för de replikerade transaktionerna som går miste om den första 

periodens överavkastning. Överavkastningen för de replikerade transaktionerna kan i 

praktiken antas vara något högre, då det är möjligt att handla aktierna till den första 

handelsdagens öppningskurs istället för som i denna undersökning antagna slutkurs. Då 

informationen om transaktioner publiceras är aktiekursutvecklingen starkast och en del 

av denna avkastning kan således fångas om transaktionen sker i till en fördelaktigare 

kurs än slutkursen för dagen.  

 

En observation som gjorts under undersökningen är det faktum att överavkastningarna 

för insynspersoner genereras redan innan informationen om den genomförda 

transaktionen har publicerats. Detta antyder att informationen om transaktioner har 
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läckt ut till andra aktörer utanför den av Finansinspektionen upprätthållna 

insynsregister. Alternativt kan insynspersonera ha genomfört affärerna dagarna före 

kursdrivande nyheter har publicerats. Båda dessa alternativ är olagliga och så pass 

anmärkningsbara resultat som studien presenterar antyder att den rådande regleringen 

och marknadsöversynen inte är tillräcklig. 

 

Man bör även vid resultattolkningen fundera över korrelation- och kausalitets samband. 

Är det insynspersonernas informationsövertag som driver deras överavkastning eller är 

det signalen de skickar genom deras affärer till marknaden som genererar 

överavkastningen. Det finns exempel på tillfällen där insynspersoner blivit erhållna med 

förfalskandet eller döljande av insynstransaktioner (Agerman 2015). Denna typ av 

marknadsmissbruk indikerar att det finns ett påtagligt signaleringsvärde av 

publiceringen av transaktionerna själva. Troligen är det en kombination av dessa två och 

beroende på vilket tidsperiod man avser skiljer sig motivering åt. För replikerade 

transaktioner som utomstående placerare genomför i avsikt att generera överavkastning 

bör dock det underliggande skälet till överavkastningen inte spela roll. 

10.2 De undersökta faktorernas och effekt på insynshandelns 

informationsvärde 

10.2.1 Faktorer som berör signaleringsteori 

Transaktionens riktning 

Resultaten från både det samlade huvudurvalet samt de flesta faktoranalyserna visade 

att säljtransaktioner hade ett större informationsvärde än köptransaktionerna. Vid köp 

var överavkastningen av de replikerade transaktionerna 1,9% och 1,8% för de två olika 

estimeringsmetoderna för det längsta eventfönstret på 3 månader. För försäljningarna 

var de motsvarande överavkastningarna -4,4% och -6.0 %. Dessa resultat går emot den 

logik som presenterades vid stycket för motiveringen av faktorn. Köptransaktionerna 

väntades enligt teori innefatta mer informationsvärde då de anses vara drivna av endast 

ekonomisk vinning.  

Liknande resultat har hittas bland annat av Cheuk et al (2006). Resultaten förklarades i 

studien av att försäljningar ses som starkare signaler då de sker mer sällan än köp. I detta 

urval har vi ett liknande förhållande, det är nästan dubbelt så många köptransaktioner 

som försäljningar (19740 köp och 10624 försäljningar). En möjlig beteendevetenskaplig 
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förklaring till detta samband kan vara utomstående placerares rädsla över att se sina 

placeringar förlora i värde. Uppföljningen av insynstransaktionernas rapportering sker 

möjligen till större del av de personer som redan äger aktien. Vid en försäljning av en 

insynsperson kan signalen möjligen överskattas av de placerare som är ägare i bolaget 

och därmed sänker kursen kraftigt. En person som redan äger aktien och observerar en 

köptransaktion av en insynsperson kanske inte har möjlighet eller vilja att öka sitt redan 

existerande innehav, därmed får köptransaktioner inte samma signaleringseffekt då 

signalen inte lockar andra icke existerande placerare att investera i tillräcklig hög grad. 

Det är även möjligt att de nyheter som driver insynspersonernas försäljningar är mer 

lättolkade och har en tydligare kurspåverkande effekt. Insynspersoner i helhet 

överskattar möjligen marknadens reaktioner vid de positiva nyheterna som drivit deras 

transaktioner. 

Transaktionens storlek i absoluta tal 

Resultaten för både köp och säljtransaktioner antydde på ett samband i motsatt riktning 

än vad som var väntat ur en teoretisk synvinkel. De transaktioner som var mindre i 

absoluta tal hade en högre överavkastning. Detta resultat är likhet med Seyhun (1998). 

Tanken att större transaktioner kan ses som större satsningar stämmer på basen av dessa 

resultat inte. Det som dock bör tas i beaktande är att det troligen skiljer sig åt vilken typ 

av insynsperson som genomför transaktioner i de olika storleksklasserna. Det är möjligt 

att insynspersonstyperna med lägre överavkastning, så som utomstående ägare 

genomför större transaktioner och således lider segmenteringen av denna snedvridning. 

Det är möjligt att givet insider typ skulle större transaktioner ge en större 

överavkastning. Genomförandet av stora transaktioner kan även vara svårt att hitta en 

köpare för och därmed kan det tänkas att tidpunkten inte kan med lika stor lätthet 

optimeras. Från de nuvarande resultaten kan det möjligen tolkas som att de mindre 

affärerna är mer drivna av insynspersonens egna privata intressen medan större affärer 

kan drivs på förändringar i bolagens ägarstruktur eller andra icke 

insynsinformationberoende omständigheter.   

Transaktionens andel av insynspersonens totala innehav  

Resultaten för både köp och säljtransaktioner visade på en tydligt linjär association. Vid 

köptransaktioner erhöll den översta kvartilen med transaktionerna som representerade 

störst andel av insynspersonens dåvarande innehav en överavkastning tre gånger större 

än den lägsta kvartilen (3,10%  jämfört med 0,9%).  Vid försäljningar var 



 

 

114 

överavkastningen för den översta kvartilen nästan dubbelt så hög jämfört med den lägsta 

kvartilen (6,1% jämfört med 3,4%) Faktorn inkluderades i studien då transaktionens 

storlek i absoluta tal inte ansågs vara ett väl valt mått för insynspersonernas satsning, då 

olika insynspersoner har betydligt varierande ekonomisk ställning. Resultaten är således 

mycket intressanta och visar att den bakomliggande hypotesen var motiverad.  Då inga 

andra studier som använt sig av likande faktor har identifierats kan inte resultaten sättas 

i förhållande till tidigare studier. Med hänsyn taget till de egna undersökningsresultaten 

och litteraturstudien över alternativa faktorer som fångar insynspersonens satsning 

stödjer denna undersökning användandet av den nyintroducerade faktorn, 

transaktionens andel av insynspersonens totala innehav, då den har en tydligare linjär 

association och där sambandets riktning är i linje med teori. En större förändring av 

portföljen ska ses som en starkare signal. Detta är ett av arbetets mest insiktsfulla 

kontribution. 

Antalet dagar till publicering av transaktionen 

Faktorn inkluderades med en hypotes om att antalet dagar till publiceringen av 

transaktionen skulle var en förklarade faktor till insynspersonernas vilja att delge 

marknaden av sin transaktion. Resultaten visade inte på något tydligt mönster och 

således konstateras det att faktorns möjlighet att särskilja mer informativa transaktioner 

från mindre informativa som låg. Undersökningen genomförd av Fidrmuc et al. (2006) 

jämförde skillnaderna i överavkastningen på den amerikanska och den brittiska 

marknaden och gjorde slutsatsen att den högre överavkastningen i Storbritannien kan 

vara påverkad av den kortare tidsfristen under vilken insynstransaktioner måste 

rapporteras. Resultaten går därmed i kors med denna tidigare studie, och ytterligare 

undersökningar motiveras därmed för att dra några slutsatser över om 

rapporteringstiden påverkar informationsvärdet. 

10.2.2 Faktorer som berör informationsassymetri 

Börsvärde 

Resultaten var väldigt tydliga och informativa för denna faktor. Däremot var resultaten 

för denna undersökning precis som hos många av de tidigare studierna med likande 

frågeställning svårtolkad (Hultenius et al 2008 och Eriksson 2008). För 

köptransaktionerna var det bolagen med de minsta marknadsvärdena som genererade 
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störst överavkastning (5,77 %). Vid säljtransaktionerna var det dock bolagen från Mid 

Cap som hade den betydligt största överavkastningen (-8,6 %)  

Enligt teorin om informationsassymetri bör de mindre bolagen med mindre övervakning 

och därmed större informationsassymetri generera högst överavkastning, viket stämde 

vid köptransaktionerna. Dessa resultat är i enlighet med Jeng et al (1999) och Seyhuns 

(1998) studier vilka även erhåller högst avkastning för småbolag. Förklaringen kan även 

bero på att insynspersonerna i bolag av mindre storlek har större insyn i den egna 

verksamheten, och därmed kan bättre få tillgång till information och tolka denna. Varför 

förhållandet inte var det detsamma för försäljningarna är oklar och försvårarar därmed 

användandet av denna faktor vid gallring av försäljningstransaktioner. 

 

P/S-multipeln  

Resultaten för P/S-multipelns association med överavkastningen är svårtolkad. Även om 

ett flertal segment visar både statistiskt signifikanta och ekonomiskt gångbara 

avkastningar är logiken i associationen varken linjär eller fullt logiskt enligt vad som 

väntas vid köptransaktionerna. Vid försäljningarna var de segment som mest 

representerade förhoppningsdrivna bolag, dvs kvartilen för de högsta P/S-multipeln och 

gruppen med negativa P/S-multiplar, både statistisk signifikanta överavkastningar och 

anmärkningsvärt höga överavkastningar på -8,1% respektive -7,8%. Däremot var 

överavkastningen för överavkastningen för den tredje kvartilen högre än för den andra 

kvartilen, vilket åter belyser svårigheterna med tolkningen av associationen. Resultaten 

visade inte på något tydligt mönster och således konstateras det att faktorns möjlighet 

att sortera mer informativa transaktioner från mindre informativa som relativt låg. Inga 

tidigare studier har hittats med liknande faktor och därmed kan inte resultaten sättas i 

förhållande till andra empiriska resultat. 

P/E-multipeln  

Resultaten visar att P/E -multipeln har en statistiskt signifikant påverkan och tydligt 

logisk associationen på överavkastningens storlek vid säljtransaktionerna. För den första 

kvartilen var överavkastningen -9.8% och betydligt högre än överavkastningen för det 

sista kvartilen på -1,5%. Resultaten vid köptransaktionerna inte entydiga. Varför denna 

skillnad existerar går inte att förklaras med teorin om informationsassymetri. Då tidigare 

studier med liknande faktorer inte har identifierats går resultaten inte att sättas i relation 

till tidigare empiriska studier. Faktorns förmåga att identifiera transaktioner med högre 
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överavkastningar anses vara god för säljtransaktioner men frågan lämnas obesvarad 

gällande köptransaktionerna. Vid tolkningen av resultaten bör det tas till hänsyn att 

bortfallet för denna faktor var betydligt högre än för de övriga faktorerna, även om inte 

något systematiskt mönster för bortfallet identifierats är det möjligt att ett komplett 

urval hade genererat resultat med andra slutsatser. 

Aktiekursens volatilitet 

Resultaten för köptransaktioner visade på ett starkt linjärt samband mellan högre 

volatilitet i aktiekursen och överavkastningens storlek. Vid köptranaktioner var 

överavkastningen för den första kvartilen 3,1% och den lägsta kvartilen 0,4%. Vid 

försäljningarna var resultaten inte lika linjära men en indikation om högre 

överavkastning vid högre volatilitet kan identifieras. Resultaten går i linje med teorin om 

informationsasymmetri.  En aktie vars kurs har snabbare svängningar än marknaden i 

övrigt kan anses ha ett större kurspåverkan från nyhetsflöden. En insynsperson som 

förstår fundamentalvärdet av bolaget kan därmed i utnyttja de relativt sett större 

kurssvängningarna i aktiekursen för att generera överavkastning på felprissättningen. 

Värdet av insynsinformationen blir därmed större för utomstående placerare, vilket de 

empiriska resultaten stödjer. Tidigare studier med liknande frågeställning har inte 

identifierats och de goda resultaten presenterade bör därmed lyftas fram som en stark 

faktor för separering av lönsamma insynstransaktioner. Framförallt då den alternativa 

faktorn för informationsasymmetri, bolagsstorlek som använts inte har lättolkade eller 

enhetliga resultat varken hos denna undersökning och hos övriga tidigare studier. 

10.2.3 Faktorn som berör informationshierarki 

Insynspersonernas position 

Resultaten från denna analys är i linje med teorin om informationshierarki där 

insynspersonerna med högst position i bolagets makthierarki erhåller högst 

överavkastning i deras insynstransaktioner. Överavkastningen för gruppen VD:n  vid 

köptranaktioner var 5,1% följt av Styrelsesuppleant med 3,0% och Styrelseledamot 2,3%. 

Vid försäljningarna visade dessa grupper överavkastning på -5,9%, -10,6% och  -4,3%. 

Resultaten är tydliga och logiska, går i linje med teori och med tidigare empiriska studier 

så som Seyhun (1998) där det observeras en informationshierarki med bolagets VD på 

första plats. Resultaten stöds och motiveras även av Lin & Howe (1990) där de resonerar 

att de insynspersoner som har störst exponering till den operationella verksamheten har 
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en bättre förståelse av förändringar av företagets värde och därmed borde även deras 

transaktioner innehålla mest information. Resultaten går emot resultaten från Fidrmuc 

et al. (2006) där överavkastningen från den högsta ledningen i Storbritannien är 

signifikant lägre än hos andra insynstyper. Resultaten förklaras av att den högsta 

ledningen är under störst övervakning och därmed tvingas handla mer försiktigt. Detta 

kan tyda på skillnader på nivån av övervakning på olika marknader och åter förtydligar 

riskerna med att applicera resultaten från internationella studier till inhemska 

handelsstrategier eller lagar.  

Anmärkningsvärt är att kategorin större innehavare visade på negativ överavkastning 

vid köptransaktioner och positivt överavkastning vid säljtransaktioner. En förklaring till 

detta kan vara att de omständigheter under vilka storägarna genomför transaktioner till 

stor del sker i samband med strategiska beslut och större förändringar av 

ägarförhållanden. En storägare som till exempel säljer sitt innehav vid ett uppköp av 

bolaget går givetvis miste om den vanligen efterföljande kursuppgången.  

Insynspersonens position representerar den tydligaste faktorn som fångar effekterna av 

informationshierarki i överavkastningarna. Därmed ska denna faktor i ljuset av de 

genomförda analyserna ses som en bra faktor för den svenska marknaden för 

identifiering av lönsamma insynstranaktioner att replikera. 

10.2.4 Faktorn som berör agent-principal teorin 

Ägarkoncentration 

Resultaten från både sälj- och köptransaktioner visar att free floatens storlek har en 

statistiskt signifikant association på överavkastningens storlek. Vid köptransaktionerna 

var skillnaderna mellan den första och sista kvartilen 0,6% medan skillnaden vid 

försäljningar var 4%. Förklaringen till detta kan vara att reaktionerna från de 

utomstående placerarna är kraftigare när de identifierar en försäljning av en 

insynsperson i ett bolag med hög free float och drämde lägre övervakning. De potentiella 

negativa informationen som drivit transaktionen kan antas vara mycket mer 

kurspåverkande än hos bolag med mindre free float. 

Resultaten är tillräckligt tydliga och signifikanta för att faktorn skall kunna användas 

som en fungerande mått på ägardispersion vid identifiering av mer lönsamma 

transaktioner. Resultaten är i linje med Fidrmuc et al. (2006) som visar att utomstående 
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majoritetsägare minskar överavkastningen hos insynspersonernas transaktioner. Till 

skillnad från Fidrmuc et al. (2006) är dock den introducerade faktorn mer lättillgänglig 

och lättolkad. Därmed kan det praktiska värdet för utomstående placerare som vill 

identifiera mer lönsamma insynstransaktioner att replikera ses som större. Bolag med 

koncentrerat ägande, större utomstående placerare, eller som i denna undersökning 

formulerad, lägre free float har starkare ägare vilket leder till en bättre övervakning. 

Övervakningen leder till en begränsning av möjligheten att utnyttja 

informationsövertaget. Motsatsvist har ledingen i bolag med hög andel free float mindre 

kontroll och bevakning och har lättare att utnyttja sitt informationsövertag. Detta 

resonemang stöds även av Admati, Pfleiderer & Zechner (1994) 

10.3 Effekten på insynshandlens lönsamhet samt informationsvärde av 

det ökade användandet av kapitalförsäkringar 

De statistiska testen för både insynshandelns lönsamhet och dess informationsvärde 

antydde på minskade överavkastningar sedan det ökade användandet av 

kapitalförsäkringar. För köptransaktionerna har minskningen dock varit relativt liten 

medan de vid säljtranaktioner nästan har halverats. De absoluta förändringen är inte av 

större vikt utan den generella slutsatsen om förändringen över tid. 

Insynspersonernas incitament till att använda kapitalförsäkringar är förutom de rent 

ekonomiska skattefördelarna även det faktum att insynspersonerna kan anonymisera 

sina transaktioner.  Anonymiseringen leder till att mindre information når marknaden 

och informationsassymetrin mellan insynpersoner och utomstående placerare ökar. 

Anonymiseringen kan även ge insynspersonerna större incitament till att genomföra 

gråzonsaffärer som de inte vågat genomföra om de varit tvungna att publicera dessa till 

allmänheten. 
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11   DISKUSSION  

I detta kapitel kommer slutsatserna för arbetet att presenteras genom besvarandet av 

studiens undersökningsfrågor. Resultatens implikationer och kontribution kommer att 

utöver ett akademiskt perspektiv även att behandlas med utgångspunkt av juridik och 

ekonomi.  

Genererar insynshandel överavkastning? 

Undersökningens resultat är entydiga; under alla tre eventfönster var 

överavkastningarna statistiskt signifikanta och ekonomiskt gångbart positiva vid köp och 

negativa vid försäljningar. Dessa resultat är i linje med tidigare internationella studier så 

som Jaffe (1974), Seyhun (1986) och Fidrmuc et al. (2006).  Resultaten är även i linje 

med nyare svenska studier, (Wahlström 2003 och Schöld 2005) men skiljer sig från 

tidigare svenska studier som genomförts utanför ramen av magisteravhandlingar 

(Rundfeldt 1989). 

 

Den effektiva marknadshypotesen testas i undersökningen i två steg. I det första steget 

undersöks om marknadseffektiviteten kan anses vara stark. Eftersom betydlig 

överavkastning identifierats för insynstransaktioner måste hypotesen om en stark 

marknadseffektivitet förkastas. Insynsinformationen kan systematiskt användas av 

insynspersonerna för att skapa överavkastning. Detta gäller inte endast för en specifik 

grupp utan resultaten för det totala urvalet representerade ekonomiskt gångbara 

överavkastningar. Om utomstående placerare bedömer att insynspersonernas fördelar 

på finansmarknaderna är tillräckligt stora att förtroendet för en rättvis marknad 

försvinner kan utomstående placerare komma att lämna marknaden och marknaden att 

kollapsa (Milgrom & Stokey 1982). Insynspersonernas ansvar bör ligga i att maximera 

aktieägarnas värde och Padilla (2002) argumenterar att insynshandel kan leda till en 

situation där insynspersonen arbetar mot aktieägarnas intressen för egen ekonomisk 

vinning. Detta kan exempelvis ske genom att insynspersonens spekulerat i nedgång i 

bolagets aktie vilket givetvis förvränger insynspersonernas incitament att arbeta för 

aktieägarnas bästa enligt förskingring teorin (eng. misappropriation theory) definierad 

av McCord & Bailey (2012). 

 

Syftet med dagens reglering är att eliminera insynspersonernas möjlighet att utnyttja 

deras informationsövertag. Resultaten tyder på bristande kontroll över 
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insynspersonernas informationsövertag av relevanta myndigheter. Att strikt öka 

regleringen är inte heller en lösning med entydigt positivt gehör. Nobelprisvinnaren 

Milton Friesman (2003) resonerar att ökad insynshandel bidrar marknaden med ny 

information med effektivare prissättning som följd (Hotson et al 2008). Bhattacharya 

(2014) Argumenterar att den genomsnittliga aktieägaren har tjänat på att 

insynspersonerna genomfört insynshandel och att en öppnare reglering därmed inte 

skadar aktieägarna. 

Kan utomstående placerare skapa överavkastning genom att replikera 

insynspersonernas transaktioner? 

Precis som för insynstranaktionerna är resultaten entydiga, under alla tre eventfönster 

var överavkastningarna statistiskt signifikanta och ekonomiskt gångbart positiva vid köp 

och negativa vid försäljningar. Tidigare internationella studier har identifierat 

överavkastning för utomstående placerare, men dessa har inte varit signifikanta för hela 

urvalet utan endast för delurval (Jaffe 1974). Seyhun (1986) identifierade inte heller 

överavkastning hos replikerade transaktioner. Seyhuns (1986) resultat bör dock ses i 

ljuset av att köp och säljtransaktioner inte separerats och att transaktionskostnader och 

effekten av prisskillnader mellan köp och säljkursen tagits till hänsyn. Nyare studier så 

som Seyhun (1998), Jeng, Metrick och Zeckhauser (1999) identifierar däremot 

överavkastning på den amerikanska marknaden för replikerade transaktioner. För den 

europeiska marknaderna har nyare studier inte hittat lika tydliga resultat. Eckbo and 

Smith (1999) förkastar hypotesen om informationsvärde från insynstranaktioner. Del 

Brio et al. (2001) identifierar överavkastning hos insynspersoner men inte för 

replikerade transaktioner på den spanska marknaden.  

 

Då både utomstående placerare kan enligt undersökningens resultat skönja systematiska 

överavkastningar på både lång och kort sikt måste även hypotesen medelstark 

marknadseffektivitet förkastas. Marknaden anses vara effektiv i svag form enligt 

definitionerna presenterade av Fama (1970). Aktiekurserna inkorporerar inte den nya 

informationen som kommer från publiceringen av insynsaffärer tillräckligt snabbt och 

det finns möjligheter att skapa överavkastning för en individ som tar till sig den nya 

informationen snabbare än andra. Resultaten ger därmed stöd för investeringsstrategier 

som baseras på utnyttjandet av rapporteringen av insynsaffärer. 
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Vilka transaktioner har det största informationsvärdet?  

Arbetet undersökte associationen mellan överavkastningen och nio olika faktorer, av 

dessa ansågs sex vara både statiskt signifikanta och praktiskt gångbara att utnyttjas vid 

gallring av lönsamma insynstransaktioner. Av dessa är fyra nya tidigare oanvända 

faktorer, transaktionens andel av befintligt innehav, P/E, volatilitet samt inversen av free 

float. Dessa bidrar inte bara med akademisk kontribution till den svenska marknaden 

utan ger även motivering för internationella studier att undersöka sambanden på andra 

marknader. De två andra faktorerna, insynspersonens position, samt bolagsvärde, 

bekräftade relevansen av internationella studier på den svenska marknaden.  

 

Signalering 

I resultaten av både det samlade huvudurvalet samt vid de olika segmenteringarna 

visade det sig att säljtransaktioner hade ett större informationsvärde än 

köptransaktionerna. Resultat går emot de teoretiska förväntningarna baserat på 

signaleringsteorin, men förklaras delvis av att försäljningar ses som starkare signaler då 

de sker mer sällan än köp samt att signalerna används möjligen främst av befintliga 

aktieägare (Cheuk et al 2006). Resultaten stödjer genomförandet av handelsstrategier 

som kombinerar både investering i aktier med köpsignaler och blankning av aktier med 

säljsignaler.  

Analysen av transaktionernas absoluta storlek var i linje med utfallet av de tidigare 

studier som även dessa visar att mindre transaktioner är mer lönsamma än stora. 

Faktorns förmåga att identifiera mer lönsamma transaktioner går inte i linje med 

signaleringsteorin och bekräftar det identifierade behovet av en ny faktor. Som ett 

alternativt mått introducerade undersökningen en helt ny faktor, transaktionens andel 

av totalt innehav, med mycket goda resultat i linje med teori och med ekonomisk gångbar 

förmåga att identifiera mer lönsamma transaktioner. Undersökningens resultat tyder på 

att replikeringen av endast de transaktioner som motsvarar en större andel av 

insynspersonens befintliga innehav kan öka överavkastningen som placeraren erhåller. 
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Informationsassymetri  

För köptransaktioner är även bolagets börsvärde en användbar gallringskriterie. Precis 

som teorin om informationsassymetri implicerar genererar transaktioner som är 

genomförda i bolagen på Small Cap högts överavkastning. För säljtransaktioner är dock 

inte resultaten lika tydliga. Sambandet är i linje med tidigare studier på svensk data 

(Hultenius et al 2008, Eriksson 2008), och motiverar en djupare analys av de 

förklarande mekanismerna för denna avvikelse. För säljtransaktioner identifierades en 

tydligare faktor som fångar informationsassymetrin, P/E – multipeln. Med tydlig linjär 

association och en betydlig ekonomisk skillnad i överavkastning. Kvartilen med 

transaktionerna som var genomförda med bolagen med högsta P/E tal visade på en 

överavkastning på hela 9,7% på en tremånadersperiod. Detta är det enskilt högsta 

överavkastningen för något av delurvalen i undersökningen som endast är genomförda 

med ett gallringskriterier. Vid köptransaktioner kan även aktiekursens historiska 

volatilitet användas som gallringskriterie, då kvartilen med de transaktioner som 

genomfördes i bolag med den högsta volatilitet genererade en överavkastning som var 

mer än sju gånger högre än för den kvartilen med lägst volatilitet. Resultaten stöds även 

av Coffee (2005) som visar att företagsledare kan öka risken i verksamheten för att på 

detta sätt öka volatilitet på aktien och generera bättre möjligheter till lönsam 

insynshandel. 

 

Informationshierarki  

Undersökningens resultat bekräftar teorin om informationshierarki presenterad av 

Seyhun (1986) och är linje med senare studier på den amerikanska marknaden (Lin & 

Howe 1990). De insynspersonerna med störst informationsövertag erhåller även högst 

överavkastning och därmed kan en utomstående placerare öka sin förväntade avkastning 

genom att endast replikera dessa insynspersoners transaktioner. Identifieringen av en 

informationshierarki tyder på en ineffektivitet i den svenska regleringen och översynen 

av insynstransaktioner. Fidrmuc et al. (2006) visar att överavkastningen från den högsta 

ledningen i Storbritannien är signifikant lägre än hos andra insynstyper förklarat av att 

den högsta ledningen är under störst övervakning. Därmed kan det ses som möjligt att 

åstadkomma en bättre övervakning även för den svenska marknaden så att förtroendet 

för en rättvis finansmarknad kan stärkas. 
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Ägarkontroll 

Resultaten visade att måttet free float kan utnyttjas som en mer användarvänlig proxy 

för ägardispersionen och därmed ägarnas kontrollmöjligheter. Resultaten i är i linje med 

agent-principal teorin som säger att bolag med större ägare är under noggrannare yttre 

kontroll vilket minskar informationsassymetrin. Laportas (1998) och Coffee (2005) visar 

att länder med större andel bolag med hög ägarkoncentration visar på mindre 

överavkastningar för insynspersonerna, jämfört med länder med lägre nivåer av 

ägarkoncentration. De länder med lägre nivåer av ägarkoncentrationer har vanligen mer 

utvecklade investerarskydd i legal form vilket antas agera som substitut till den kontroll 

som ägarna antas ha. Implikationerna av detta resultat är att utomstående placerare bör 

fokusera på att replikera transaktioner av insynspersoner från bolag med högre andel 

free float. Samtidigt bör den svenska övervakningsmekanismen anpassas till att 

kompensera för den relativt svagare kontrollen från aktieägarna för denna typ av bolag.  

 

Flerstegsgallringsprocess 

Resultaten visar att överavkastningen för samtliga delurval som gallrats fram genom en 

kombination av ett flertal kriterier överstiger överavkastningen av huvudurvalet med alla 

genomförda insynstransaktioner. De delurval som är begränsade till endast VD och Vice 

VD har även överavkastningar som markant överstiger alla andra delurval hos alla de 

enskilda faktorernas segmenteringar. Resultaten tyder på att det finns ett tydligt 

mervärde av en gallringsprocess som kombinerar flertal faktorer. Inga andra studier har 

identifierats där liknande undersökning genomförts. Med hjälp av en 

flerstegsgallringsprocess kan således en utomstående placerare minska antalet 

nödvändiga replikerade transaktioner samtidigt som den förväntade avkastningen blir 

högre för de transaktioner denna väljer att replikera. 
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Har överavkastningen samt informationsvärdet påverkats efter den ökade 

användningen av kapitalförsäkringar? 

Undersökningens resultat visade på minskade överavkastningar och minskat 

informationsvärde över tid, i takt med det ökade användandet av kapitalförsäkringar 

tagit fart. Man bör ta till hänsyn att en förändring av informationsvärdet över tid inte 

endast kan antas bero på det ökade användandet av kapitalförsäkringar, det finns 

givetvis andra möjliga förklarande faktorer. Detta kan vara aspekter så som bättre 

tillgång till publiceringen av insynsaffärerna i och med framväxten av mobilt internet. 

Dock går det inte att försumma möjligheten till att en andel av de lönsammaste och mest 

informativa affärerna numera sker inom ramen av kapitalförsäkringar och därmed att 

insynsregistrets uppgift att tillgodose marknaden med information blivit försvagad. 

Penetrationsgraden av kapitalförsäkringar hade sedan introduceringen av nätbankerna 

ökat kraftigt och utvecklingen kunde enligt FI antas fortsätta (Finansinspektionen 2011). 

Detta belyser de risker som detta kryphål medför. Informationsassymetrin mellan 

insynspersoner och utomstående placerare växer och myndigheternas möjligheter att 

kontrollera att transaktioner sker inom ramen för rådande reglering försvåras.  

Övergången från vanliga aktie- och fondkonton till kapitalförsäkringar har enligt 

presenterad statiskt ökat i mycket hög takt och med ökad penetrationsgrad kommer 

dessa problem att växa. Den rådande regleringen är därmed ett stort hot mot 

finansmarknadens trovärdighet.  

 

De möjligheter som insynspersonerna har att utnyttja signaleringseffekterna från deras 

transaktioner är även påtaglig. Det är fullt möjligt för en insynsperson att köpa aktier i 

en aktie- och fondkonto och därmed skicka en köpsignal till marknaden samtidigt som 

denne kan genom kapitalförsäkringar nettominska kraftigt i aktien. Ett exempel av detta 

uppdagades i artikeln ”Ett kapitalt misslyckande” på Affärsvärldens hemsida den 2010, 

där Vd:n och en annan högt uppsatt chef på den numera konkursdrabbade HQ bank hade 

sålt aktier för 11 miljoner kronor genom kapitalförsäkringar och inte behövt meddela 

marknaden. Detta under tiden som banken var i blåsväder. 

 

Det går därmed att säga att insynsrapporteringens värde har minskat över tid men att 

informationsvärdet är fortfarande ekonomiskt gångbar att utnyttja för utomstående 

placerare, framförallt med hänsyn taget till effekten av de rekommenderade 

gallringstegen. 
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Undersökningens huvudsakliga kontribution 

 

1. Undersökningens kontribution rörande den Svenska insynsrapporteringens 

informationsvärde kan anses vara betydande, med hänsyn taget till att de fåtal 

genomförda undersökningarna på den svenska marknaden är föråldrade och inte 

har presenterat enhälliga resultat (Rundfeldt 1989, Wahlström 2003). Studien 

använde sig av större dataurval och en modern undersökningsmetod och 

kompletterar därmed den befintliga litteraturen väl. 

 

2. Undersökningsresultaten stödjer användandet av den nyintroducerade faktorn, 

transaktionens andel av insynspersonens totala innehav, över den klassiska 

faktorn, transaktionens storlek, som mått för insynspersonens satsning.  Detta 

då faktorn har en tydligare linjär association och där sambandets riktning är i 

linje med teori. En större förändring av portföljen ska ses som en starkare signal.  

 

3. Som kompletterande faktorer till den något svårtolkade och svagt motiverade 

faktorn för informationsassymetri, bolagsvärde, finner undersökningen 

empiriskt stöd för användandet av faktorn P/E- multipeln vid gallring av 

säljtransaktioner och faktorn volatilitet vid köptransaktioner.  

 
4. Det tidigare identifierade sambandet mellan lägre informationsvärde och ökad 

ägarkoncentration av Fidrmuc et al. (2006), bekräftades genom introduceringen 

av en alternativ faktor för ägarkoncentration, inversen av aktiens free float. 

Faktorn är mer lättillgänglig och lättolkad samt visade på förmåga att identifiera 

mer informativa transaktioner. 

 

5. Resultaten från denna undersökning visade betydliga ekonomiska 

överavkastningar via användning av en flerstegsgallringsprocess. 

Introduceringen av denna möjliggör utvecklingen av lönsamma 

handelsstrategier som kombinerar ett flertal gallringskriterier. 

 

6. Det ökade användandet av kapitalförsäkringar kan antas ha haft en negativ 

påverkan på insynsrapporteringens informationsvärde. Dessa resultat kan 

därmed ses som det första empiriska stödet till den argumentation som 

finansinspektionen lyft fram i sitt remissförslag ”Anmälningsskyldighet för 

aktieägande via depåförsäkringar”. 
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Förslag på vidare forskning 

Trots den breda existerande litteraturen kring insynshandelns lönsamhet och 

informationsvärde finns det stora möjligheter till fortsatta studier att bidra med 

signifikant kontribution. Med utgångspunkt av de analyser som genomförts i denna 

studie lyfts ett antal förslag på vidare forskning. 

Den genomförda undersökningen har som bekant introducerat ett flertal nya faktorer 

och det är motiverat att undersöka hur väl dessa faktorer fungerar på andra marknader. 

Genom att studera associationerna mellan faktorerna och överavkastningen på andra 

marknader kan en större tillförlighet åstadkommas. 

Den introducerade flerstegsgallringsprocessens robusthet och applicerbarhet på andra 

marknader är även ett naturligt steg i att vidareutveckla undersökningens resultat. 

Framförallt då det inte identifierats andra studier som har använt sig av en liknande 

metod. De föreslagna faktorernas lämplighet bör även bekräftas genom utnyttjandet av 

annan data.  

Anomalin att den största överavkastningen kommer från bolagen i Mid Cap vid 

säljtransaktioner har identifierats i ett flertal svenska studier och en djupare förståelse 

för denna anomali kan skapas genom en djupdykning i denna frågeställning. 
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12 SAMMANFATTNING 

Avhandlingens syfte är att undersöka den lagliga insynshandelns lönsamhet samt 

informationsvärdet av dess rapportering för utomstående marknadsaktörer på 

Stockholmbörsen, samt om det ökade användandet av kapitalförsäkringar har påverkat 

dessa. Studien motiverades av det bristfälliga existerande litteraturen för den svenska 

marknaden och frågans ökade fokus i media och bland legala beslutsfattare.  

Studien genomfördes med en händelsestudiemetod som är jämförbar med 

internationella nyckelstudier inom området. Den empiriska undersökningen genomförs 

med data som sträcker sig från 01.01.2000 till 31.12.2014 och inkluderar 30364 

transaktioner. För estimeringen av de överavkastningarna användes både 

marknadsmodellen och den konstanta medelvärdesmetoden. Undersökningen 

identifierar även på basen av relevant teori fyra kategorier av faktorer vars association 

till överavkastningen undersöks för att möjliggöra gallring av mer lönsamma 

transaktioner att replikera. 

Avhandlingen bidrar med starkt empiriskt stöd för att både insynspersoner och 

replikerade transaktioner kan generera överavkastning på Stockholmsbörsen. Studien 

undersökte totalt nio olika faktorers association med informationsvärdet och 

identifierade sex av dessa som betydelsefulla varav fyra var helt nya, tidigare inte 

undersökta faktorer. Transaktionens andel av totalt innehav jämfört med den vanligen 

använda absoluta storleken på transaktionen, samt aktiekursens volatilitet och P/E 

multipeln som alternativa mått för bolagens informationsasymmetri. Inversen av Free 

floaten kan användas som faktor för ägarkoncentration.  

Avhandlingen tillför även signifikant kontribution till internationell forskning inom 

området genom att introducera utnyttjandet av en flerstegsgallringsprocess för 

identifiering av de insynstransaktionerna med störst informationsvärde. Effekten av det 

ökade användandet av kapitalförsäkringen tyder på en minskad överavkastning och 

informationsvärde över tid och undersökningen ger således det första akademiska 

empiriska stödet till den lagändring som Finansinspektionen rekommenderade år 2011.  
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13 KRITIK TILL STUDIEN 

Kluster av event 

Marknadsmodellens användning i eventstudien kräver att det inte finns några 

överlappande eventfönster mellan de olika aktierna som undersöks. I undersökningens 

data finns det dock kluster vilket kan ha påverkat resultaten. Men med hänsyn taget till 

att studien inte har fokuserat på överavkastningarnas absoluta storlekar, utan jämfört 

deras förhållanden sinsemellan antas förekomsten av kluster inte ha snedvridit 

slutsatserna av denna undersökning avsevärt. 

Transaktionskostnader 

Undersökningen har, precis som majoriteten av tidigare studier, ignorerat 

transaktionskostnader och prisskillnader mellan köp och säljkurser i eventstudien. 

Dessa bör istället tas till hänsyn vid bedömningen den ekonomiska signifikansen av 

överavkastningarna. Eftersom transaktionskostnaderna har under de senaste åren 

minskats betydligt har deras påverkan på den ekonomiska gångbarheten varit marginell 

och antas inte påverka slutsatserna för undersökningen märkbart. Varför inte heller 

deras implikation har explicit nämnts vid analyserna av resultaten. 

Autokorrelation 

Överavkastningarnas förhållande till varandra kan antas vara starkt, eftersom aktierna 

handlas på en mindre marknad där avkastningarna troligen är beroende av varandra. 

Autokorrelation mellan avkastningarna medför problem då marknadsmodellen antar att 

feltermerna är oberoende av varandra. Problemet med autokorrelation har ingen 

självklar lösning men dess påverkan på resultaten antas vara marginellt. (Brown & 

Warner 1985) 

Överlevnadspartiskhet 

Undersökningen lider på grund av bristande datatillgänglighet av överlevnadspartiskhet 

(eng. survivorship bias). De bolag som medtagits i undersökningen överensstämmer inte 

fullständigt med de faktiska bolagen som varit listade på stockholmsbörsen under 

undersökningens tidsperiod. Data för de bolag som fallit ur indexet har inte varit fullt 

tillgängligt och således innehåller det tillgängliga urvalet en skevhet. Implikationerna av 

denna partiskhet är dock små, dels då av det totala antalet insynsstransaktioner som 
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genomförts under tidperioden bedöms bortfallet representera en liten andel. Den 

bortfallna gruppen representerar även bolag som varit med om stora ekonomiska 

förändringar genom konkurser, uppköp eller sammanslagningar, detta leder till att med 

dessa insynstransaktioner inkluderade i undersökningen skulle troligen både 

överavkastningarna och informationsvärdet ha varit allt mer betydande och ger 

undersökningens slutsatser starkare stöd.  

Interna transaktioner 

I urvalet har det identifierats ett antal interna transaktioner mellan en och samma 

insynsperson eller mellan insynspersoner för samma bolag. Dessa transaktioner bör 

egentligen inte vara inkluderade i urvalet men, då det inte är möjligt att göra en 

fullständig gallring av dessa har även de fåtal som manuellt identifierats lämnats kvar i 

samplet. Implikationerna av dessa transaktioner är marginella till undersökningens 

resultat och slutsatser då de till deras antal endast representerar en minimal andel av de 

totala transaktionerna.  
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BILAGA 1 INSYNSTRANSAKTIONERNAS FÖRDELNING PÅ BOLAG  

Bolag 
Antal 
transaktioner 

AARHUSKARLSHAMN AB 73 

ABB LTD 54 

ACANDO AB (PUBL) 343 

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL) 119 

ADDNODE GROUP AB (PUBL) 232 

ADDTECH AB (PUBL) 298 

AEROCRINE AB (PUBL) 9 

AF AB  203 

Africa Oil Corp. 2 

ALFA LAVAL AB (PUBL) 91 

ALLENEX AB (PUBL) 24 
ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA 
TELEFONAB 50 

ANOTO GROUP AB (PUBL) 71 

ARCAM AKTIEBOLAG (PUBL) 86 

ARISE WINDPOWER AB (PUBL) 49 

ASPIRO AB (PUBL) 84 

ASSA ABLOY AB (PUBL) 117 

ATLAS COPCO 'A' 103 

ATLAS COPCO 'B' 72 

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) 249 

AUTOLIV INC 65 

AVANZA BANK HOLDING AB (PUBL) 647 

AVEGA GROUP AB (PUBL) 28 

AXFOOD AKTIEBOLAG (PUBL) 152 

AXIS AKTIEBOLAG (PUBL) 123 

B&B TOOLS AB (PUBL) 380 

BE GROUP AB (PUBL) 179 

BEIJER ALMA AB (PUBL) 50 
BEIJER ELECTRONICS AKTIEBOLAG 
(PUBL) 93 

BEIJER REF AB (PUBL) 180 

BERGS TIMBER AB (PUBL) 156 

BETSSON AB (PUBL) 226 

BILIA AB (PUBL) 412 
BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG 
(PUBL) 147 

BIOGAIA AB (PUBL) 89 

BIOINVENT INTERNATIONAL AB 38 

BIOTAGE AB (PUBL) 134 

BJÖRN BORG AB (PUBL) 119 

BLACK EARTH FARMING LTD 9 



 

 

136 

BLACKPEARL RESOURCES INC. 30 

BOLIDEN AB (PUBL) 111 

BONG AKTIEBOLAG (PUBL) 93 

BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL) 21 

BTS GROUP AB (PUBL) 83 

BULTEN AB (PUBL) 46 

BURE EQUITY AB (PUBL) 69 

BYGGMAX GROUP AB (PUBL) 58 

CASTELLUM AB (PUBL) 279 

CATENA AB (PUBL) 53 

CAVOTEC SA 120 

CELLAVISION AB (PUBL) 37 

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG (PUBL) 222 

CLOETTA AB (PUBL) 65 

CONCENTRIC AB (PUBL) 24 
CONCORDIA MARITIME AKTIEBOLAG 
(PUBL) 23 

CONSILIUM AKTIEBOLAG (PUBL) 26 

CTT SYSTEMS AB (PUBL) 116 

CYBERCOM GROUP AB (PUBL) 165 

DEDICARE AB 6 

DGC ONE AB (PUBL) 25 

DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) 32 

DORO AB (PUBL) 109 

DUNI AB (PUBL) 34 

DUROC AKTIEBOLAG (PUBL) 73 

EAST CAPITAL EXPLORER AB (PUBL) 205 

ELANDERS AB (PUBL) 255 

ELECTRA GRUPPEN AB (PUBL) 11 

ELECTROLUX 'B' 180 

ELEKTA AB (PUBL) 168 

ELOS AB (PUBL) 163 

ENDOMINES AB (publ) 1 

ENEA AKTIEBOLAG (PUBL) 157 

ENIRO AB (PUBL) 312 

ETRION CORPORATION 2 

EWORK SCANDINAVIA AB (PUBL) 95 

FABEGE AB (PUBL) 299 

FAGERHULT (PUBL) 185 

FAST PARTNER AB (PUBL) 107 

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) 172 

FEELGOOD SVENSKA AB (PUBL) 97 

FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) 177 

FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL) 30 

G5 ENTERTAINMENT AB 1 
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GETINGE AB (PUBL) 79 

GEVEKO (PUBL) 49 

GLOBAL HEALTH PARTNER AB (PUBL) 64 

GUNNEBO AKTIEBOLAG (PUBL) 198 

H & M HENNES & MAURITZ AB (PUBL) 208 

HALDEX AKTIEBOLAG (PUBL) 104 
HEBA FASTIGHETS AKTIEBOLAG 
(PUBL) 88 

HEMTEX AB (PUBL) 64 

HEXAGON AKTIEBOLAG (PUBL) 126 

HEXPOL AB (PUBL) 18 

HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) 144 

HMS NETWORKS AB (PUBL) 171 

HOLMEN 'A' 15 

HOLMEN 'B' 87 

HUFVUDSTAD   C 3 

HUFVUDSTADEN 'A' 56 

HUSQVARNA 'A' 53 

HUSQVARNA 'B' 212 

I A R SYSTEMS GROUP 76 

IMAGE SYSTEMS AB (PUBL) 183 

INDL.& FINL.SYS.'A' 174 

INDL.& FINL.SYS.'B' 565 

INDUSTRIVARDEN 'A' 41 

INDUSTRIVARDEN 'C' 98 

INDUTRADE AB (PUBL) 56 

INTELLECTA AB (PUBL) 583 

INTRUM JUSTITIA AB (PUBL) 112 

INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) 250 

INVESTOR 'A' 69 

INVESTOR 'B' 209 

ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL) 48 

JM AB (PUBL) 153 

KABE AB (PUBL) 48 

KAPPAHL AB (PUBL) 81 

KARO BIO AKTIEBOLAG (PUBL) 95 

KAROLINSKA DEVELOPMENT AB 25 

KINNEVIK 'A' 31 

KINNEVIK 'B' 113 

KLOVERN A 199 

KNOW IT AB (PUBL) 133 

KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG (PUBL) 185 

LAGERCRANTZ GROUP AB (PUBL) 133 
LAMMHULTS DESIGN GROUP AB 
(PUBL) 191 
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LATOUR (PUBL) 661 

LINDAB AKTIEBOLAG 114 

LOOMIS AB (PUBL) 58 

LUCARA DIAMOND CORP. 2 
LUNDBERGFÖRETAGEN AKTIEBOLAG 
(PUBL) 128 

LUNDIN MINING CORPORATION 99 

LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) 56 
MALMBERGS ELEKTRISKA 
AKTIEBOLAG (PUBL) 27 

MEDA AKTIEBOLAG (PUBL) 138 

MEDIVIR AKTIEBOLAG (PUBL) 163 

MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL) 96 

MELKER SCHÖRLING AB (PUBL) 83 

MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) 64 

MIDSONA 'A' 28 

MIDSONA 'B' 130 

MIDWAY HOLDINGS 'A' 23 

MIDWAY HOLDINGS 'B' 218 

MOBERG PHARMA AB (PUBL) 15 

MODERN TIMES GP.MTG 'A' 3 

MODERN TIMES GP.MTG 'B' 188 

MQ HOLDING AB (PUBL) 35 

MSC KONSULT AB (PUBL) 35 

MYCRONIC AB (PUBL) 109 

NCC 'A' 23 

NCC 'B' 80 

NEDERMAN HOLDING AB (PUBL) 75 

NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 58 

NET INSIGHT AB (PUBL) 137 

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB 49 

NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 249 

NIBE INDUSTRIER AB (PUBL) 224 

NOBIA AB (PUBL) 264 

NOLATO AKTIEBOLAG (PUBL) 116 

NORDEA BANK AB (PUBL) 391 

NORDIC MINES AB (PUBL) 74 
NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING 
AB 233 

NORDNET AB (PUBL) 289 

NOTE AB (PUBL) 117 

NOVESTRA (PUBL) 255 

NOVOTEK AKTIEBOLAG (PUBL) 51 

OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 67 
ODD MOLLY INTERNATIONAL AB 
(PUBL) 105 
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OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) 229 

OPCON AKTIEBOLAG (PUBL) 226 

OPUS GROUP AB 25 

OREXO AB (PUBL) 43 

ORTIVUS 'A' 13 

ORTIVUS 'B' 67 

PA RESOURCES AKTIEBOLAG (PUBL) 64 

PARTNERTECH AB (PUBL) 124 

PEAB AB (PUBL) 392 

POOLIA AB (PUBL) 98 

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) 121 

PREVAS AKTIEBOLAG (PUBL) 98 

PRICER AKTIEBOLAG (PUBL) 71 

PROACT IT GROUP AB (PUBL) 290 

PROBI AKTIEBOLAG (PUBL) 24 

PROFFICE AKTIEBOLAG (PUBL) 113 

PROFILGRUPPEN AB (PUBL) 81 

QLIRO GROUP AB (PUBL) 63 

RATOS 'A' 12 

RATOS 'B' 174 

RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL) 121 

REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) 131 

REJLERS AB (PUBL) 139 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) 108 

ROTTNEROS AB (PUBL) 94 

SAAB AKTIEBOLAG (PUBL) 63 

SAGAX (PUBL) A 115 

SAGAX (PUBL) B 15 

SANDVIK AB (PUBL) 438 

SAS AB (PUBL) 80 

SCA A 9 

SCA B 222 

SEAMLESS DISTRIBUTION AB (publ) 24 

SEB 'A' 156 

SEB 'C' 2 

SECTRA AKTIEBOLAG (PUBL) 132 

SECURITAS AB (PUBL) 247 

SEMAFO INC. 47 

SEMCON AKTIEBOLAG (PUBL) 139 

SENSYS TRAFFIC AKTIEBOLAG (PUBL) 125 

SHELTON PETROLEUM AB (PUBL) 108 

SINTERCAST AKTIEBOLAG (PUBL) 60 

SKANSKA AB (PUBL) 233 

SKF 'A' 8 
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SKF 'B' 130 

SKISTAR AKTIEBOLAG (PUBL) 326 

SOFTRONIC AKTIEBOLAG (PUBL) 118 

SSAB 'A' 64 

SSAB 'B' 64 

Stockwik Förvaltning AB (PUBL) 62 

STUDSVIK AB (PUBL) 185 

SWECO 'A' 90 

SWECO 'B' 298 

SWEDBANK AB (PUBL) 200 

SWEDISH MATCH AB (PUBL) 142 
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 
(PUBL) 62 

SWEDOL AB (PUBL) 60 

SVENSKA HANDBKN.'A' 187 

SVENSKA HANDBKN.'B' 20 

SYSTEMAIR AB (PUBL) 62 

TELE2 'A' 16 

TELE2 'B' 435 

TELIASONERA AB (PUBL) 84 

TETHYS OIL AB 5 

TRACTION (PUBL) 40 

TRADEDOUBLER AB (PUBL) 66 

TRANSMODE AB 41 

TRELLEBORG AKTIEBOLAG (PUBL) 100 

UNIFLEX AB (PUBL) 56 

WALLENSTAM AB (PUBL) 483 

VBG GROUP AB (PUBL) 23 

VENUE RETAIL GROUP AB (PUBL) 98 

VICTORIA PARK A 21 

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL) 80 

VITROLIFE AB (PUBL) 37 

VOLVO 'A' 67 

VOLVO 'B' 388 

XANO INDUSTRI AB (PUBL) 97 
 

 

 

 

 


