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Sammanfattning 
 

 
Tidigare forskning har indikerat att det kan existera informationsasymmetrier i 

aktiemarknaden mellan olika marknadsaktörer. Personer med insyn har oftast tillgång till 

särskild information som inte är tillgänglig för marknaden. Detta innebär att möjligheter till 

abnormala avkastningar existerar för dessa personer vid handel av bolagets finansiella 

instrument. 

 

Denna studie undersöker i första hand huruvida insynshandel på Aktietorget och Nordic 

Growth Market genererar abnormal avkastning samt om det föreligger en skillnad i resultat 

mellan dessa marknadsplatser. För att utreda studiens syften så används huvudhypotesen att 

ingen abnormal avkastning förekommer i samband med insidertransaktioner. 

 

Det som ligger till grund för studien är insiders samtliga köp- och säljtransaktioner under 

2005 för bolag noterade på Aktietorget och Nordic Growth Market. Detta har inhämtats från 

Finansinspektionens register. 

 

Studien är av kvantitativt slag och använder sig av marknadsmodellen för att beräkna 

förväntad och abnormal avkastning hos bolagen.  

 

Studien visar på många signifikanta resultat. Resultaten visar att det råder abnormal 

avkastning för både Aktietorget och Nordic Growth Market under den testade tidsperioden. 

Aktietorget visar att eventfönstret har en genomsnittlig abnormal avkastning om 2,93 % för 

köptransaktioner och 2,33 % för säljtransaktioner medan Nordic Growth Market har en 

genomsnittlig abnormal avkastning om 4,68 % för köptransaktioner och 2,19 % för 

säljtransaktioner. Effekten av säljtransaktioner är starkare hos Aktietorget medan effekten av 

köptransaktioner är starkare hos Nordic Growth Market. 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel presenterar den bakgrund och problemdiskussion som leder till studiens syfte. 

Därtill förklaras vilka avgränsningar som har skett samt varför dessa görs. Avslutningsvis så 

presenteras studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Tidigare forskning har påvisat att det existerar informationsasymmetrier i aktiemarknaden 

mellan olika marknadsaktörer.1 Inom noterade bolag så finns det personer med tillgång till 

särskild information som inte är tillgänglig för marknaden. Dessa personers 

informationsövertag kan för dem innebära möjligheter till abnormala avkastningar vid handel 

av bolagets finansiella instrument. 

 

1991 infördes en ny lag i Sverige, kallad insiderlagen, denna har sedan dess justerats. Den 

främsta justeringen kom år 2000 då den delades upp i två separata delar, en administrativ del 

och en straffrättslig del. Den administrativa delen innebär att en person med insynsställning är 

skyldig att anmäla sitt innehav av värdepapper i bolaget samt förändringar i innehavets 

storlek. Den som besitter insiderinformation och som för egen eller annans räkning, genom 

handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar finansiella instrument som 

informationen rör döms för insiderbrott.2 

 

Att för en myndighet3 kunna påvisa att missbruk av insiderinformation har skett är en fråga 

om bevis och är följaktligen svårt att styrka. Att bevisbördan är problematisk är anledningen 

till att det i Sverige är väldigt få åtal som leder till fällande domar.4 Att så få fällande domar 

har skett kan tänkas vara ett incitament till ett ökat missbruk av insiderinformation. Det på ett 

sådant sätt att personer i insynsställning väljer att agera efter sin exklusiva information då 

risken för konsekvenser anses som låg. Vidare kan detta tänkas innebära att insynshandel i 

stor utsträckning grundar sig i otillåtet agerande och följaktligen att det kan generera 

abnormal avkastning. 

                                                
1 Jaffe, J. (1974). ”Special Information and Insider Trading”. Journal of Business, 47, s.410-428 och Seyhun N. 
(1986) ”Insiders, Profits, Costs of Tradeing and market efficiency”. Journal of Financial Economics, 16, s.189-
212. 
2 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Paragraf 2. 
3 Börsstyrelsen samt Finansinspektionen verkar i form av övervakare för att stävja illegal handel. 
4 Sedan lagen om insiderbrott uppkom 1991 så har endast 12 fällande domar skett. 
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1.2 Problemformulering 

Utländska studier av bland annat Seyhun5 har påvisat att personer i insynsställning kan inneha 

ett informationsövertag gentemot utomstående placerare och att detta informationsövertag 

genererar abnormal avkastning. Seyhuns studie påvisar även att insynshandel har en starkare 

effekt på mindre bolag än vad det har på större mer publika bolag. Det kan innebära att 

tillväxtbolag är känsligare för insynshandel än vad bolag noterade på Stockholmsbörsen är.  

Denna studie undersöker därför insynshandelns effekter på två marknadsplatser med fokus på 

tillväxtbolag. Dessa två marknadsplatser är Aktietorget och Nordic Growth Market. 

 

Aktietorget och Nordic Growth Market skiljer sig på sådant sätt att Aktietorget är en 

auktoriserad marknadsplats medan Nordic Growth Market är en börs. Vidare av intresse är 

därför huruvida eventuella effekter av insynshandel skiljer sig mellan dessa. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att på kort sikt6 utröna om insynshandel i bolag noterade på 

Aktietorget och Nordic Growth Market genererar abnormal avkastning. 

 

Vidare ämnar studien undersöka om det skiljer sig mellan Aktietorget och Nordic Growth 

Market huruvida insynshandel genererar abnormal avkastning eller inte. 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast innefatta de bolag som är noterade på Aktietorget och 

Nordic Growth Market samt som är primärt noterade i Sverige. Avgränsningen innebär att en 

tydlig form av data kan samställas, i de fall som aktien är noterad sekundärt så existerar det 

idag inte tillräckligt med information för att de skall kunna innefattas i studien.7 

Valet av Aktietorget och Nordic Growth Market som population grundar sig i att det, till 

skillnad från Stockholmsbörsen, aldrig tidigare har genomförts en studie om insynshandel 

med fokus endast på dessa marknadsplatser. Vidare så är både Aktietorget och Nordic Growth 

Market huvudsakligen föremål för tillväxtbolag och studien gör antagandet om att 

                                                
5 Seyhun N. (1986) ”Insiders, Profits, Costs of Tradeing and market efficiency”. Journal of Financial Economics, 
16, s.189-212 
6 På kort sikt avser i detta fall tio dagar efter att en transaktion har ägt rum. 
7 Bolag med säte utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men med en sekundär notering i 
Sverige omfattas av Finansinspektionens register sedan årsskiftet 2006. 
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insynshandelns effekter tros vara starkare på tillväxtbolag än på mer mogna bolag. Därav 

stärks avgränsningen att endast undersöka Aktietorget och Nordic Growth Market då bolag 

listade på dessa marknadsplatser överlag är klart mindre än de bolag som är listade på 

Stockholmsbörsen. För redogörelse av de bolag som ingår i studien, se bilaga 1. 

 

Undersökningen innefattar de insynstransaktioner som anmälts till Finansinspektionen under 

perioden januari (2005) till december (2005), vilket ger ett underlag på 1971 transaktioner. 

Studien omfattar dock endast insynshandel gällande köp- och säljtransaktioner och där 

registrerade transaktioner understigande ett nominellt belopp på 50,000 kronor exkluderas, 

detta resulterar i ett underlag om 850 transaktioner. Avgränsningen gällande det nominella 

beloppet grundar sig i att transaktioner som understiger beloppet 50,000 enligt lag inte 

behöver anmälas till Finansinspektionen. Givetvis kan förvärv och avyttringar medvetet delas 

upp i små andelar som understiger 50,000 kr och på sådant sätt undvika att registreras. Detta 

är dock något som är omöjligt att undersöka och om studien inkluderar de synliga 

transaktionerna understigande 50,000 men inte de ”osynliga” så riskerar studien att bli skev. 

Därav tar studien endast belopp på ett minimum av 50,000 kr i beaktning. 

 

De transaktionskostnader som tillkommer vid handel tas inte i beaktning i studien. Det räcker 

att konstatera att det existerar transaktionskostnader och att detta givetvis påverkar den 

faktiska avkastningen. 

 

Studien har avgränsats till att endast undersöka en tidsperiod per händelse. Det vill säga att ett 

eventfönster om 21 dagar per händelse. Orsaken till avgränsningen ligger i att flertalet 

noterade bolag, främst på Aktietorget, är så pass nyligen noterade att det inte finns underlag 

för den nödvändiga undersökningsperioden om 139 dagar. Detta innebär att ett eventfönster 

som skulle undersöka populationen om exempelvis tre månader skulle få ett alltför stort 

bortfall av bolag för att undersökningen skall kännas trovärdig. Vidare skulle detta innebära 

att jämförelsen mellan de två listorna blir alltför skev. 

1.5 Disposition 

Kapitel två beskriver de lagar och regler som är av vikt för studien. Vidare presenteras den 

teori som ligger till grund för undersökningen. 
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Kapitel tre redogör för de tidigare studier som huvudsakligen ligger till grund för denna 

studie. Här påvisas hur tidigare forskningsresultat tydligt skiljer sig åt och den oenighet som 

existerar gällande insynshandelns effekt samt huruvida en effektiv marknad i den starka tesen 

råder eller inte. 

 

Kapitel fyra presenterar den typ av hypoteser som ligger till grund för studiens undersökning. 

Vidare förklaras de metoder som studien använder sig av. 

 

Kapitel fem redogör för hur data har behandlats samt för de antaganden som studien har gjort. 

 

Kapitel sex redovisar de uppkomna resultaten och förklarar vad de innebär. 

 

Kapitel sju redogör för studiens analys av resultaten och slutsatser samt för vad som har 

kunnat göras annorlunda. Slutligen ges förslag på framtida fortsatt forskning som denna 

uppsats har gett upphov till. 
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2. TEORI 

Detta kapitel redogör för de svenska lagar och regler gällande insynshandel som är av 

betydelse för studien. Vidare utgör detta kapitel den teoretiska referensram som ligger till 

grund för undersökningen. Detta kapitel ämnar ge läsaren en ökad förståelse om de 

förutsättningar och teorier som ligger till grund för studien. 

2.1 Insynshandelns lagar och regler 

2.1.1 Vilka innehar insynsställningar 

Handel med aktier i bolag där man har insynsställning kallas för insynshandel. Denna handel 

är enligt lag anmälningspliktig och måste rapporteras till Finansinspektionen. För att bidra till 

allmänhetens insyn och till marknadens genomlysning så finns det ett offentligt register 

över insynspersoners aktiehandel. Detta insynsregister uppdateras dagligen.8 

 

Precis som i utlandet så används även i Sverige ofta den engelska benämningen insider för att 

benämna det som i svensk lagstiftning heter person med insynsinställning.9 Detta är något som 

även kommer att användas i denna studie för att göra språket lättillgängligt för läsaren. 

 

Det är dock viktigt att skilja på laglig och illegal insynshandel. Benämningen "insider" 

uppfattas ofta som den illegala varianten av insynshandel men kan alltså även användas för 

beskrivning av legal handel. Denna studie kommer endast att använda sig av benämningen 

"insider" för att beskriva legal handel. Illegal insynshandel (illegala insiders) kommer inte att 

beröras i arbetet utöver de förklaringarna under kapitel två gällande lagar och regler rörande 

insynshandel. 

 

En person med insynsställning är enligt lagen uppdelad i primära och sekundära insiders, 

skillnaden mellan dessa ligger i att primära insiders besitter en position varifrån de erhåller 

exklusiv information, enligt insiderlagen hör bland annat följande hit, styrelseledamot, 

styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör och revisor. Vidare 

innefattas även de aktieägare som innehar ett minimum av tio procent av bolagets aktiekapital 

                                                
8 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____19.aspx 
9 ISL Insiderlagstiftningen. 
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eller röstetal.10 En sekundär insider är en person som erhåller informationen i andra hand från 

en primär insider, exempelvis familjemedlemmar. Dock innefattar sekundära insiders även för 

den primära insidern okända personer som utav någon anledning skulle komma över den 

primära insiderns information. 

 

Personer med insynsställning är uppdelade i tre olika grupper beroende på vilken position 

eller relation de har till bolaget. 

 

1 Anställda som innehar en befattning eller uppdrag med tillgång till aktiedrivande 

information 

2 Aktieägare som innehar ett minimum av tio procent av bolagets aktiekapital eller röster. 

3 Övriga. 

 

Grupp ett och två innefattas av primära insiders medan grupp tre innefattar sekundära 

insiders. 

2.1.2 Insiderlagen 

Handel av aktier för personer i insynsställning är reglerad enligt insiderlagen11 vilken trädde i 

kraft år 1991. Denna innebär att det är förbjudet att för sin egen eller annans del förvärva eller 

avyttra finansiella instrument som man innehar icke offentlig information om. 

Insiderbrott är när en person i insynsställning använder sig av ”... information om en icke 

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

på finansiella instrument12…”13 

2.1.3 Särskilda regler för personer i insynsställning 

Regleringarna består av tre separata regler som innefattar samtliga personer med 

insynsställning, dessa är handelsförbud, anmälningsskyldighet och förbud mot kortidshandel.14 

                                                
10 Justitieutskottets betänkande, 2000/01: JuU4. 
11 Insiderlagen (1990:1342). 
12 Finansiella instrument syftar här på aktieoption, betalda tecknade aktier, aktietermin, konvertibelt företagslån, 
konvertibelt skuldbrev, interimsbevis, optionsbevis, teckningsoption, teckningsrätter och vinstandelsbevis. 
13 Insiderlagstiftningen (2000:1086). 
14 Insiderlagen (1990:1342). 
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2.1.4 Handelsförbud 

Om en person har erhållit icke offentligjord information vilken kan ha en påverkan på ett 

finansiellt instruments kurs så är det olagligt för denne att förvärva eller avyttra det finansiella 

instrumentet innan dess att informationen har blivit allmänt känd eller till dess att 

informationen inte längre är kursdrivande. Inte heller får en person med sådan information 

påverka människor i sin omgivning att handla med det finansiella instrumentet. 

Handelsförbudet gäller även transaktioner för juridisk persons räkning. 

 

Överträdelser av handelsförbudet kan innebära rättsliga åtgärder, om ett uppsåtligt brott kan 

styrkas så kan vederbörande dömas för insiderbrott med frihetsberövande straff som följd15. 

Vidare kan en dom innebära att den vinst som vederbörande anskaffat sig i och med brottet kan 

förverkas. 

2.1.5 Anmälningsskyldighet 

För att få bedriva finansiell verksamhet i Sverige så krävs det tillstånd av 

Finansinspektionen.16 Detta tillstånd innebär även en skyldighet att till Finansinspektionen 

anmäla vilka personer inom sin organisation som innehar en insynsställning samt storleken på 

deras innehav av bolagets finansiella instrument.  

 

En person i insynsställning har en skyldighet att inom fem arbetsdagar anmäla ändringar i sitt 

innehav om det består av mer än 200 stycken aktier eller om innehavet har ett marknadsvärde 

på 50,000 kronor eller mer.17 Noterbart är att det inte finns någon skyldighet att rapportera lån 

av aktier men att vid en blankning18 så skall både förvärvet och avyttringen anmälas. Det 

händer att rapportering av insynstransaktioner inte rapporteras in till Finansinspektionen i tid, 

detta föranleder då att en straffavgift om tio procent av transaktionen utdöms. Denna 

straffavgift är dock som lägst 15,000 kronor och som högst 350,000 kronor. All insynshandel 

                                                
15 Ouppsåtligt brott mot insiderlagen kan ge böter och upp till ett års fängelse, uppsåtligt bort kan ge upp till två 
års fängelse och om brottet bedöms som grovt kan det ge upp till fyra års fängelse. 
16 Finansinspektionen är den tillsynsmyndighet som övervakar att insiderlagen efterlevs. 
17 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. 
18 Blankning är en investeringsstrategi som innebär att man lånar aktier mot en förutbestämd ränta. Aktierna 
avyttras sedermera i förhoppning att aktiekursen skall sjunka och att man då skall kunna återköpa aktierna till en 
lägre kurs och på så sätt tillgodogöra sig en vinst. 
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registreras i ett offentligt register19 vilket finns att tillgå bland annat via Finansinspektionens 

hemsida. 

2.1.6 Förbud mot kortidshandel 

Vissa personer i insynsställning har förutom de redan nämna punkterna även restriktioner i 

när de får handla med det egna bolagets finansiella instrument.20 De som omfattas av detta 

förbud får inte avyttra sitt innehav inom tre månader av köpdatumet. Noterbart är dock att 

denna restriktion upphör att gälla om aktiekursen ligger under anskaffningsvärdet, det vill 

säga om en förlust görs vid avyttring. Vidare är det tillåtet att sälja aktierna enligt villkor i ett 

offentligt erbjudande som köp av aktier och sälja tilldelade emissionsrätter. Däremot så finns 

det inga begränsningar huruvida en insider får förvärva nya aktier inom tre månader efter en 

avyttring. 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen, hädanefter benämnt med förkortningen EMH, är oftast 

grunden för vad som menas med effektivitet på marknaden. För kapitalmarknaden innebär en 

effektiv marknad att all tillgänglig information är återspeglad i de finansiella instrumentens 

kurser. Vidare innebär detta att en investerare inte skall kunna tillgodogöra sig övervinster 

genom att söka efter tillgänglig information utan förändringar i kursen skall endast kunna ske 

när för marknaden ny, tidigare okänd, information uppkommer. Vidare reagerar aktörerna på 

denna nya information och reviderar därefter sina förväntningar vilket leder till förändringar i 

instrumentens kurser.21 Insiderhandel är något som går i strid med EMH då det i detta fall 

existerar aktörer som agerar med information som inte är offentligt känd och därmed existerar 

en informationsasymmetri. Att personer i insynsställning har en större kännedom om sitt 

bolags förtjänster än vad övriga marknadsaktörer har är oundvikligt men när dessa personer 

väljer förvärva eller avyttra finansiella instrument kopplade till sitt bolag, så leder detta till att 

marknadseffektiviteten rubbas. EMH är en mycket omdebatterad hypotes, detta är även något 

som illustreras genom det stora antalet studier om marknadseffektivitet. 

 

                                                
19 Registret omfattar vilka som innehar en insynsställning, vilken sorts insynsställning de besitter, vilka 
finansiella instrument de innehar, storleken på deras innehav, samt vilka förändringar i innehavet som har skett. 
20 Denna restriktion omfattar ledamöter och suppleanter i styrelsen, VD, Vice VD, revisorer och 
revisorsuppleanter. Förbudet gäller även närstående till dessa. 
21 Brealy, Myers (1996) ”Principles of corporate fiance”,international edition, s.355 
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Förgrundspersonen inom EMH forskning, Eugene F. Fama, ställde upp tre huvudsakliga 

kriterier för en effektiv marknad. 

1 Inga transaktionskostnader skall existera vid handel av värdepapper. 

2 All information ska vara tillgänglig och kostnadsfri för samtliga aktörer. 

3 Samtliga marknadens aktörer skall vara överens om vilken effekt information skall ha på 

aktiekursen. 

 

Vidare menar Fama att det inte skall finnas någon avvikelse mellan den verkliga avkastningen 

och marknadens förväntade avkastning. Det vill säga att aktiekursen speglar all tillgänglig 

information vid just den tidpunkten.22 Harry Robert utformade EMH med innebörden att det 

existerar tre olika former av marknadseffektivitet. Det vill säga att en marknad kan besitta en 

stark, semistark eller svag form av marknadseffektivitet.23 

2.2.1 Stark form 

Denna form innebär att all tillgänglig information är avspeglad i aktiekursen. Även om en 

informationsasymmetri existerar med insiders så justeras detta i aktiekursen vilken därmed 

fortfarande anses som korrekt för bolaget. Det vill säga att aktiekursen reflekterar båda den 

offentliga och den exklusiva informationen gällande bolaget. Sammantaget innebär den starka 

formen att systematiska överavkastningar inte är möjliga på kapitalmarknaden och att det är 

slumpen som styr vem som lyckas bäst med sina investeringar. 

2.2.2 Semistark form 

Här menas att aktiekursen reflekteras av all offentlig information som marknaden 

tillgodogjort sig. Detta innefattar det egna bolagets rapporter men även sådant som 

konkurrenters resultat, det allmänna ränteläget med mera, det vill säga all information som på 

något sätt påverkar marknadens värdering av bolaget. Vidare innebär denna form att samtliga 

aktörer på marknaden har tillgång till samma information och att systematiska övervinster 

därmed inte är möjligt. För att lyckas med övervinster så behöver investerare alltså besitta 

information vilken inte är tillgänglig för marknaden, det vill säga insiderinformation. 

                                                
22 Fama Eugene, 1970, ”Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance, 
vol 25, s.5-6 
23 Brealy, Myers, 1996,”Principles of Corporate Finance”,international edition, s.355. 
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2.2.3 Svag form 

Enligt den svaga formen så reflekterar aktiekursen all historisk information som har en 

påverkan på aktiekursen. Aktiekursen är baserad på historisk information istället för framtida 

förväntade resultat. Då kursen är baserad på historiska data så innebär detta att all information 

är offentlig och att det därmed inte går att erhålla exklusiv information vilket innebär att 

systematiska överavkastningar inte är möjligt. Den svaga formen innebär därmed att tekniska 

analyser blir överflödiga då de ofta baseras på annat än just historisk information. 

2.3 Kritik mot EMH 

Huruvida EMH faktiskt råder finns det delade meningar om. Under 1960-talet genomfördes 

flertalet empiriska studier som stödde EMH. De senaste tjugo åren så har EMH ifrågasatts i 

allt större utsträckning. Nya teorier har växt sig starkare som förklaringar till trender och 

andra företeelser. Den kanske starkaste nya teorin är Behavioral Finance som ämnar förklara 

varför aktörer agerar som de gör och som intar en annorlunda inställning till 

marknadseffektivitet än den som EMH har. Sammantaget kan det sägas att det råder blandade 

resultat om i vilken utsträckning som EMH råder, om den existerar överhuvudtaget samt i 

sådant fall i vilken form. 

2.4 Eventstudie 

Denna studie tillämpar en eventstudiemetodologi för att analysera och utvärdera dess 

problemformuleringar. Eventstudiemetodologi är en väl beprövad metodik och används 

framför allt för att testa aktiemarknadens effektivitet (EMH). I enlighet med Fama förutsätter 

metoden en effektiv aktiemarknad där aktiepriset återspeglar all tillgänglig information direkt 

efter att informationen blivit offentlig. Det bör inte finnas några abnormala prisförändringar 

på aktiekursen innan en relevant affär offentliggörs, möjligtvist kan det uppstå ett hopp i 

aktiepriset och det enbart på affärsdagen. Däremot bör avvikande prisförändringar, innan en 

särskild händelse, endast uppstå som en följd av antingen missbruk av insiderinformation eller 

marknadsaktörernas förväntningar. Marknadens effektivitet påvisas således genom att testa 

markandens reaktioner före och efter att en viss händelse har inträffat. För redogörelse om hur 

en eventstudie genomförs, se bilaga 2. 



 14 

2.4.1 Missvisande händelser vid eventstudier 

Den kanske starkaste kritiken mot eventstudier ligger i att den isolerar effekten från en 

händelse baserat på andra händelser. Även missvisande händelser som har haft en effekt på 

aktiepriset så som annonseringar av aktieutdelningar, vinstförväntningar eller utnämningar av 

personer till ledningen kan ha inkluderats i eventfönstret. Desto större som eventfönstret är 

desto svårare blir det för forskare att hävda att de har missvisande effekter som dessa under 

kontroll. Genom att använda sig av ett relativt kort eventfönster så minimeras risken med att 

alltför många missvisande händelser inkluderas och påverkar resultatet. Detta gör att med ett 

kortare eventfönster så kan det med högre säkerhet sägas att den abnormala avkastningen är 

en orsak av den undersökta händelsen och inte av missvisande händelser. Det för att det med 

ett kort eventfönster blir lättare att hitta och identifiera de missvisande händelserna. Om 

kontrollen av dessa missvisande effekter misslyckas, så medför detta att studiens validitet 

kraftig bör ifrågasättas och därmed även att studiens resultat och slutsatser inte blir trovärdiga. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel ger en överblick över tidigare studier bl.a. testresultat från den amerikanska 

marknaden. Kapitlet avslutas med en redogörelse för relevanta svenska studier. 

 

Huruvida insiderhandel är kursdrivande eller inte är ett fenomen som har studerats åtskilliga 

gånger tidigare. De tidigare studier som huvudsakligen är relevant för denna studie är de som 

har undersökt följande variabler: 

 

1. De som undersöker huruvida insiders kan erhålla abnormala vinster genom att 

använda sig av icke-offentlig information. (Vilket kan ses som ett test av den starka 

formen av marknadseffektivitet) 

 

2. De som undersöker om icke insiders kan erhålla abnormal vinster genom att använda 

sig av offentlig information att insiderhandel har skett. (Vilket kan ses som ett test av 

den semistarka formen av marknadseffektivitet)24 

 

Det råder idag fortfarande oenighet om dessa punkter och att därmed ge ett urval för vilka 

tidigare studier som är mest relevanta för denna studie är inte helt självklart men följande 

tidigare studier är i alla fall i allra högsta grad relevanta. 

3.1 Amerikanska studier 

Lorie & Niederhoffer använde sig av USA: s motsvarighet till Finansinspektionen, för att 

undersöka huruvida avkastningen hos aktier som handlats av insiders skiljer sig från det 

normala. Precis som i Sverige och Finansinspektionen så finns det i USA ett offentligt 

register25 där alla insynstransaktioner registreras. Genom att använda sig av detta register så 

nådde Lorie & Niederhoffer slutsatsen att insiders transaktioner hade kursdrivande effekter. 

Vidare så kom de fram till slutsatsen att replikering av insiderhandel troligtvis skapar en 

överavkastning.26 

 

                                                
24 Wong, Elizabeth (2002) ”Investigation of Market Efficiency: An Event Study of Insider Trading in the Stock 
Exchange of Hong Kong”, Stanford University. 
25 SEC’s monthly, Official Summary of Securities Transactions and Holdings. 
26 Lorie, J. H & Niderhoffer, V. (1968), “Predictive and Statistical Properties of Insider Trading”, Journal of Law 
and Economics, vol. 11. S. 33-53. 
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Lorie & Niederhoffers resultat blev även det som Jaffe utgick ifrån när han 1974 undersökte 

hypotesen om den effektiva marknaden. Jaffe undersökte huruvida en investeringsstrategi som 

bygger på att basera sin handel på registrerade insidertransaktioner kan leda till 

överavkastningar. Jaffe nådde precis som Lorie & Niederhoffers slutsatsen att en investerare 

som konsekvent baserar sin handel på registrerade insidertransaktioner erhåller en avkastning 

som är högre än den förväntade. I och med detta kan resultatet även sägas påvisa att 

hypotesen om den effektiva marknaden inte gäller i alla fall i stark form. 

 

Joseph Finnerty genomförde 1976 en undersökning med syftet att klargöra huruvida insiders 

köptransaktioner och säljtransaktioner har en kursdrivande effekt. Detta med grund i 

antagandet om att insiders, med hjälp av information som marknaden inte tagit del av, kan 

förutse bolagets framtida utveckling. Vidare innebär detta att en aktör som känner till hur en 

aktiekurs kommer att röra sig även kan tillgodogöra sig en abnormal avkastning. 

Undersökningen gick till som så att köptransaktioner och säljtransaktioner särades på och 

undersöktes som två olika populationer. Av sin studie så drog Finnerty slutsatserna att det 

skedde kursreaktioner och att det skedde snabbare hos köptransaktioner än hos 

säljtransaktioner. Finnerty ansåg i och med sina resultat att hypotesen om en effektiv marknad 

inte gäller i den starka formen.27 

 

Seyhun undersökte transaktioner gällande insideraffärer mellan 1975-1981, vilket gav en 

enorm population om 60,000 transaktioner. Denna population delade han upp i 

köptransaktioner och säljtransaktioner men även i små, medium och stora bolag. Seyhuns 

studie fann en tydlig korrelation mellan insiderhandel och kursförändringar men även att 

populationen med mindre bolag genererar större överavkastning än de stora bolagen.28 

 

För mer nyligen genomförd forskning kan Jeng Zeckhauser, Metricks undersökning nämnas, 

vars undersökningsmetod påminner om den som Finnerty använde sig av. Denna studie 

undersöker insiders avkastningar genom att skapa en köpportfölj och en säljportfölj. 

Studien fann huvudsakligen att insiders erhåller överavkastning för köpportföljen. Studien 

fann att insiderköp föregås av en negativ överavkastning men att det efter köpet uppstår en 

positiv överavkastning. Säljportföljen däremot erhöll inte abnormala avkastningar. 

                                                
27 Finnerty Joseph E. (1976) ”Insiders and Marketefficiency”. The Journal of Finance. 
28 Seyhun N. (1986) ”Insiders, Profits, Costs of Tradeing and market efficiency”. Journal of Financial 
Economics. 
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Noterbart för denna studie är att den når slutsatsen att storleken på bolaget inte har någon 

nämnvärd betydelse samt att vad insidern har för titel eller position inte hade något inflytande 

på den abnormala avkastningens storlek. Särskilt intressant med denna undersökning är att 

den även tog tidsaspekter i beaktning. Genom detta så erhöll de att de största vinsterna för 

köpportföljen uppkom inom fem dagar efter transaktionen.29 

3.2 Svenska studier 

Bland svenska studier sticker bland annat De Ridder ut med sin undersökning att med 

marknadsmodellen fastställa huruvida den svenska aktiemarknaden är effektiv i samband med 

kursrörelser vid börsstop. De Ridder använde sig av den justerade marknadsmodellen30 för att 

nå sina resultat. Slutsatserna av resultaten är att det sker en omedelbar kurskorrigering i 

samband med börsstoppet. Därmed finns det heller inte belägg för att anta att marknaden inte 

är effektiv.31 

 

De Ridders resultat kan ställas mot Anders Isakssons resultat. Isaksson genomförde en 

eventstudie liknande De Ridders som även den använde sig av den marknadsjusterade 

modellen. Studien gällde tidsperioden 1988 till 1991 och undersökte handeln hos bolag nära 

uppköp före dess att börsstopp har uppstått. Isaksson fick till skillnad från De Ridder 

resultatet att den handeln genererade överavkastning och därmed att marknaden inte är 

effektiv, i alla fall enligt den starka tesen.32 

 

Carl Schöld har analyserat samtliga insidertransaktioner mellan 1998 till 2002 och kopplat 

dem till kursutvecklingen sex månader senare. Denna studie gav att insidertransaktionerna 

genererade en abnormal avkastning om 20 procent bättre än index, både vid uppgång och 

också fall. Schöld menar även att det är mer intressant om en vd köper aktier istället för en vd 

som får optioner eller aktier genom diverse program. Vidare menar Schöld att en vd som 

redan har ett innehav och väljer att öka är ett utomordentligt exempel på en stark köpsignal.33 

 
                                                
29 Estimating the Returns to Insider Trading By: Leslie Jeng; Richard Zeckhauser; Andrew Metrick(10/19/1999) 
Research Center:  Rodney L. White Center for Financial Research. 
30 Vilket är en förenklad version av Marknadsmodellen som denna studie använder sig av. Förenklingen ligger 
huvudsakligen i att betavärdet antas vara 1.0 och alfavärdet antas vara 0.0 för samtliga aktier. 
31 De Ridder A. (1988) ”Börsstopp och kursutveckling på Stockholmsbörsen”, Stockholmsfondbörs, Sveriges 
Industriförbund, 
32 Insiderspekulation på Stockholms fondbörs (1993) Skriftserien - Stiftelsen för börsrätt, 
Stockholm: Juristförlaget. ISBN 99-1807595-3. 
33 Affärsvärlden nr. 13, 29 Mars 2006. 
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Författarna till denna studie har inte funnit någon tidigare studie, gällande insynshandel och 

dess effekter, vilken är genomförd med fokus endast på Aktietorget och Nordic Growth 

Market. 
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4. METOD 

Metod innebär det tillvägagångssätt som används för att samla in, strukturera, och integrera 

data. Det är således det led som följs för att uppfylla och besvara syftet. Studien redogör här 

för det vetenskapliga förhållningssätt, angreppssätt och metodansats som den baseras på. 

Vidare beskrivs analysmetod och tillvägagångssätt. 

4.1 Vetenskaplig förhållningssätt 

Denna studie kan beskrivas som en positivistisk studie. Det grundar sig i en tro på absolut 

kunskap, vilket innebär att en ökad kunskap är en följd av objektiva logiska och allmänt 

dragna slutsatser. Studien strävar därför efter att skapa rationella samband och nå logiska 

slutsatser baserat på de tolkningar som görs av befintliga teorier, tester och analyser. 

4.2 Angreppssätt 

Denna process beskriver förhållandet mellan empiri och teori. Här bör två olika typer av 

metoder beaktas; nämligen induktion och deduktion, båda begrepp för slutledning. Den 

deduktiva metoden har sin utgångspunkt i befintliga teorier medan den induktiva metoden 

utgår istället utifrån empirin för att sedan bilda teorin.34 Denna studie använder sig av ett 

deduktivt angreppssätt. Studien utgår därför ifrån den finansiella teori som anses mest 

relevant för att klargöra de hypoteser som krävs för att nå önskade resultat. 

4.3 Metodansats 

Metodansatsen kan delas upp i två olika inriktningar; nämligen den kvalitativa och den 

kvantitativa. Den kvalitativa ansatsen fokuserar mer på hur forskaren med hjälp av till 

exempel enkäter och intervjuer, på ett subjektivt och fritt sätt tolkar information.35 Den 

kvantitativa metoden, till skillnad från den kvalitativa, fokuserar på hur data uttrycks och 

redovisas i siffror och mätvärden. Denna studie antar en kvantitativ inriktning då den i stort 

kommer att baseras på en finansiell eventstudie. 

                                                
34 Gustavsson, Bengt (2004). ”Kunskapande Metoder – inom samhällvetenskapen”, Studentlitteratur, s. 84. 
35 Ibid. 
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4.4 Hypoteser 

För att nå en slutsats på studiens syfte och problemformulering så använder sig studien av två 

generella hypoteser. Den första är en nollhypotes som betecknas av H0, denna testas 

sedermera gentemot en alternativ hypotes som betecknas av H1. 

 

H0: Ingen abnormal avkastning förekommer i samband med insidertransaktioner. 

H1: Det förekommer abnormal avkastning i samband med insidertransaktioner. 

4.5 Abnormal avkastning 

En aktiekurs utveckling kan endast betraktas som ”abnormal” i förhållande till ett partikulärt 

jämförelseindex. Det innebär att för att kunna mäta abnormala avkastningar så är det först 

nödvändigt att specificera en modell som genererar ”normala” avkastningar.36 Därmed för att 

avgöra om det existerar avvikande avkastningar efter insiders köp eller försäljningar så är det 

först av behov att de förväntade avkastningarna för varje bolag uppskattas. Den abnormala 

avkastningen är skillnaden mellan aktiens faktiska avkastning och den förväntade 

avkastningen under eventfönstret (förväntade avkastning om insiderhandel aldrig skett).37 För 

företag i och tidsperiodperiod τ, är den abnormala avkastningen: 
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Formel 1. Abnormal avkastning 

 

ARi,τ står för abnormal avkastning medan Ri,τ och E(Ri,τ) är faktisk respektive förväntade 

avkastning. 

4.6 Marknadsmodellen 

Det finns olika statistiska och ekonomiska modeller för att beräkna den abnormala 

avkastningen E(Ri,τ). I denna studie används marknadsmodellen som beskrivs av MacKinlay.  

Marknadsmodellen är en statistisk modell som visar ett linjärt samband mellan avkastningen 

på en enskild aktie och avkastningen på en marknadsportfölj. Denna studie använder sig av 

Aktietorgets och Nordic Growth Markets index som approximation för marknadsportföljen. 

                                                
36 Brown, S.J. And Warner, J.B. (1980). “Measuring Security Price Performance”, Journal of 
Financial Economics 8, s 207. 
37 MacKinlay, A. Craig. (1997). ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature 35, 
s. 13-39. 
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Valet av marknadsmodellen grundar sig i att denna modell eliminerar den del av avkastningen 

som är relaterad till fluktuationer hos marknadsportföljens avkastning. Därmed minskar den 

abnormala avkastningens varians och leder till en ökad förmåga att upptäcka eventuella 

avvikelseavkastningar. 

För varje enskild aktie i beräknas de dagliga avkastningarna genom nedanstående formel: 
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Formel 2. Beräkning av avkastning 

 

Pi,t är den senast betalda kursen för aktie i dagen t. Denna metod tillämpas även för att 

kalkylera de dagliga avkastningarna i markandsportföljen m. 

 

Vidare ges marknadsmodellen för en aktie i dagen t, av: 
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Formel 3. Marknadsmodellen 

 

Ri,t och Rm,t är avkastningen på aktie i respektive på marknadsportföljen (m) vid tidpunkten t, 

och εi,t är residualen för aktie i. Alfavärde (

! 

"
i
) och  betavärde (

! 

"
i
) är modellens parametrar. 

 

Betavärde (

! 

"
i
) 

Betavärdet är ett mått på en akties känslighet för förändringar hos marknaden. Beta är ett 

historiskt värde som jämför en specifik akties utveckling med marknadens utveckling över 

samma period. En aktie vars betavärde är lika med 1.0 rör sig identiskt med marknaden som 

så att om marknaden stiger med tre procent så stiger även den specifika aktien med tre 

procent. 

 

Alfavärde (

! 

"
i
) 

Alfavärdet mäter den faktiska utvecklingen jämfört med den förväntade utvecklingen baserat 

på risken, där risken syftar på betavärdet. Alfavärdet baserar sig på att marknadsrisken endast 

mäts av betavärdet. Ett negativt alfavärde påvisar att aktiens utveckling har varit sämre än vad 

det borde ha varit enligt betavärdet. Exempelvis ett alfavärde på -1.50 påvisar att aktien 

utvecklats 1.50 procent sämre än vad den enligt betavärdet borde ha gjort. 
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4.7 Utförande 

För varje enskild aktie så används maximalt 150 dagliga avkastningar för perioden kring 

eventdagen. Då studien har som avsikt att undersöka huruvida det råder kortsiktiga abnormala 

avkastningar på Aktietorget och Nordic Growth Market så används ett eventfönster bestående 

av 21 handelsdagar. Det vill säga, tio dagar innan eventdagen, eventdagen och tio dagar efter 

eventdagen. 

 

Eventfönstret används för att fånga in reaktioner som kan påvisa att marknaden inte är 

effektiv. Valet av 21 handelsdagar, grundar sig dels i att det kan ta upp till fem arbetsdagar 

efter det att transaktionen skett till dess att transaktionen registreras hos Finansinspektionen. 

Vidare grundar sig tidsintervallet i ett antagande om att marknaden behöver en handelsvecka 

(fem dagar) på sig efter det att registreringen skett för att en effekt av transaktionen ska 

skönjas. En handelsvecka grundar sig i att studien söker efter kortsiktiga effekter av 

insynshandel. Vidare har tidigare studier påvisat att den största effekten sker inom fem dagar 

efter transaktionen och denna studie vill därför undersöka en snarlik period.38 

 

Uppskattningsperioden består av 129 handelsdagar med start 139 dagar innan varje 

eventfönster.39 För varje insynstransaktion som sker så uppskattas parametrarna, alfa och beta, 

för marknadsmodellen över t dagar, det vill säga, t =-139 till t = -11.40 Givet skillnaderna i 

signalement mellan insiders köptransaktioner och säljtransaktioner, så undersöks dessa 

separat för varje subpopulation. 

 

För att underlätta beräkningen av den förväntade och den abnormala avkastningen så delas 

data upp utifrån tid, se figur 1. Därtill används τ för att indexera avkastningarna under 

eventperioden. Det innebär att τ = 0 symboliserar den dag då insideraffären äger rum. 

Vidare innebär detta att τ = T1 till T2 definieras som eventfönstret och τ = T0 till T1 definieras 

som uppskattningsfönstret. Längden på uppskattningsperioden och eventfönstret definieras 

följaktligen som L1 = T1 - T0 respektive L2 = T2 - T1. 
                                                
38 Jeng, Leslie, Zeckhauser Richard och Metrick Andrew (1999), ” Estimating the Returns to Insider Trading”, 
Research Center: The Rodney L. White Center for Financial Research. För mer information se kapitel 3 tidigare 
studier. 
39 Enligt Kothari (2001) och Kothari & Warner (2005) är uppskattningsperiodens längd arbiträr. Den måste vara 
tillräckligt lång, (sett till antal observationer), för att uppskatta modellens parametrar men samtidigt tillräcklig 
kort för att undvika en eventuell instabilitet i parametrarna. Generellt används en längd mellan 120 (Dyckman et 
al.,1984) och 250 dagar (MacKinlay, 1987). 
40 Parametrarnas uppskattning sker med hjälp av ett statistiskt dataprogram, nämligen Minitab 14. 
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  uppskattningsperiod  eventfönster  post- eventfönster 
 
  T0  T1  0  T2  T3 
 -139 -10  τ +10 
 

Figur 1. Tidslinje för en event studie 
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Formel 4. Beräkning av betavärde 
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Formel 5. Beräkning av alfavärde 
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abnormala avkastningar genom marknadsmodellen. Den förväntade avkastningen E(Ri,τ) för 

aktie i, är: 42 
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Formel 6. Förväntad avkastning 
Således uppskattas den abnormala avkastningen inom eventfönstret L2, för företag i och 

eventdag τ enligt följande: 
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Formel 7. Abnormal avkastning (samma som formel 1) 
 

                                                
41 Ordinary Least Squares (OLS): metod där parametrarna bestämts genom att minimera residualerna, dvs. 
avståndet mellan det faktiska och det skattade värdet. Se Damodar N. Gujarati, ”Basis econometrics”, s. 59 
42 Panayides, P.M. and Gong, X. (2002). ”The Stock Market Reaction to Merger and Acquisition 
Announcements in Liner Shipping”. International Journal of Maritime Economics 4, 55-80. 
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4.8 Genomsnittlig abnormal avkastning 

Efter att den abnormala avkastningen erhållits så kalkyleras den genomsnittliga abnormala 

avkastningen (AARτ). Den undersöks för att bestämma huruvida händelserna i genomsnitt 

genererar avkastningar (positiva eller negativa) som skiljer sig från de förväntade 

avkastningarna. Den genomsnittliga avvikelseavkastningen för perioden τ samt för N 

händelser beräknas enligt nedanstående formel: 

 

! 

AAR" =
1

N
AR

i,"

i=1

N

#  

Formel 8. Genomsnittlig abnormal avkastning 
 

Där 

! 

AAR"  är summan av samtliga abnormala avkastningar för aktie i dagen τ dividerat med 

antal händelser. 

4.9 Kumulerad abnormal avkastning 

Eftersom det är svårt att exakt ange en specifik eventdag så behövs det en kumulativ effekt 

under perioden beräknas. Den kumulerade abnormal avkastningen (

! 

CAAR
("1 ," 2 )

) erhålls 

genom att addera samtliga genomsnittliga abnormala avkastningar under eventfönstret τ = T1 

fram till τ = T2. Detta görs enligt följande procedur: 

 

! 

CAAR
("1 ," 2 )

= AAR"
"="1

" 2

#  

Formel 9. Kumulerad abnormal avkastning



4.10 Signifikans- och hypotestest 

Genom att använda sig av hypotesprövning kan det styrkas om den abnormala avkastningen 

är statistisk signifikant eller inte. För att undersöka hypotesen om huruvida det föreligger 

abnormala avkastningen eller inte så görs ett T-test. 

 

Valet av T-test grundar sig i att det är ett vanligt och utbrett test för just eventstudier.43 Ett 

tvåsidigt hypotestest genomförs med ett 95 procentigt konfidensintervall, vilket motsvarar en 

signifikansnivå på 5 procent. T-värdena jämförs med ett kritiskt T-värde44 och om -Tcrit ≤ T≤ 

Tcrit så kan nollhypotesen inte förkastas, vilket tyder på att den abnormala avkastningen inte är 

signifikant skild från noll, i annat fall förkastas hypotesen. Då nollhypoteserna är antingen 

sanna eller falska så kan hypotesprövningen förutom korrekt beslut resultera i två typer av 

felbeslut, nämligen typ I-fel respektive typ II-fel.45 

 

• Typ I-fel: man förkastar en sann nollhypotes. 

• Typ II-fel: man accepterar en falsk nollhypotes. 

 

Innan T-testet genomförs så beräknas den aggregerade standardavvikelsen för alla aktiers 

abnormala avkastningar under uppskattningsperioden.46 Standardavvikelsen är ett mått på hur 

mycket de olika värdena i en population avviker från medelvärdet. 

 

! 

ˆ S 
i
 är standardavvikelsen för aktie i:s dagliga avvikelseavkastningar under 

uppskattningsperioden L1. Denna beräknas enligt nedanstående formel: 

 

! 

ˆ S 
i
=

(AR
i," # AR)

2

"=#139

"=#11

$

L
1
#1

 

Formel 10. Standardavvikelse 
 

! 

AR är medelvärdet för de dagliga avvikelseavkastningarna under uppskattningsperioden. 

Därefter aggregeras standardavvikelsen över alla händelser genom följande formel: 
                                                
43 Se Masulis (1980), Dann (1981), Holthausen (1981), Leftwich (1981) samt Etebari et al (2003). 
44 Enligt tabell över statistiska fördelningar. Här används Tcrit(30) = 2,04 för ett tvåsidigt test med 5 % 
signifikansnivå. 
45 Lee, Cheng et al (2000). ”Statistics for Business and Financial economics”. Second Edition, s. 438-431. 
46 Se Asquith et al (1983), Ruback (1983) samt Bühner (1990). 
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Formel 11. Aggregerade standardavvikelse 

 

Efter att samtliga beräkningar har skett så testas följande hypoteser: 

 

! 

H
0
: AAR" = 0

H
1
: AAR" # 0

 

! 

H
0
:CAAR

("1 ," 2 )
= 0

H
1
:CAAR
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# 0

 

 

Teststatiska för valfri eventdag τ (i detta fall τ = 0) ges av:47 
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Formel 12. AARs t-statistisk 
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Formel 13. CAARs t-statistisk 

                                                
47 Se Kritzman (1994), Kusnadi och sohrabian (1999). 
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5. DATA 

I detta kapitel presenteras det underlag som studien är baserad på. Detta görs genom att 
studiens urval, begränsningar och definieringar redovisas. 

5.1 Insamling 

Det underlag som studien är baserad på är de insynstransaktioner som anmälts till 

Finansinspektionen under perioden januari till december 2005. Datamaterialet i studien är av 

kvantitativt slag, samt är insamlat från separata källor och kan betraktas som sekundärdata.48 

 

Datamaterialet består av: 

1 Dagliga slutkurser och aktieavkastningar för samtliga bolag noterade på Aktietorget och 

Nordic Growth Market från januari 2004 till januari 2006. 

2 Dagliga aktieavkastningar för Aktietorgets (ATIX) och Nordic Growth Markets (NGMX) 

index från januari 2004 till januari 2006. 

 

Avkastnings- och kursserier för de bolag noterade på Nordic Growth Market samt aktieindex 

är inhämtat från databasen SIX Trust.49 För samma information gällande Aktietorget så har 

detta erhållits direkt från Aktietorget50. Vilket tidigare har nämnts så är insidertransaktionerna 

erhållna från Finansinspektionens insynsregister. 

 

5.2 Urval och begränsningar 

I Sverige existerar det endast tre auktoriserade marknadsplatser för aktiehandel enligt lagen 

om börs- och clearingverksamhet, dessa är Nordic Growth Market, Stockholmsbörsen och 

Aktietorget. Av dessa har Stockholmsbörsen och NGM börsauktorisation.51 

 

Vid en auktoriserad marknadsplats så kan det inte ske någon inregistrering av finansiella 

instrument. Detta innebär bland annat att vissa finansiella instrument endast kan handlas vid 

en börs samt att endast en börs kan ha en lista för inregistrerade aktier. Att aktierna är 

                                                
48 Sekundärdata är data som är insamlad för ett annat ändamål (Dahmström, K 1997). 
49 SIX Trust är i första hand ett informationsverktyg för analys av de svenska kapitalmarknaderna. 
50 Aktietorgets handelschef Sten Wachtmeister har tillhandahållit denna information. 
51 Auktorisationen innebär bland annat att investerare med placeringsförbehåll, stiftelser och utländska 
investerare fritt kan investera i listornas noterade bolag. 
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inregistrerade innebär en kvalitetsmärkning och vissa institutionella investerare är därför helt 

eller delvis hänvisade till handel i inregistrerade aktier. 

 

Handeln på marknader som Nya Marknaden och Nordic OTC betecknas som ”inofficiell” och 

bolagen är formellt inte ”noterade”. För onoterade bolag52 så finns det ingen skyldighet att 

anmäla uppkommen insynsställning till Finansinspektionen. Personer som är verksamma i 

eller knutna till onoterade bolag omfattas heller inte av skyldigheten att anmäla sitt 

värdepappersinnehav till Finansinspektionen.53 

5.2.1 Definiering av händelse 

Studien definierar en händelse som att en köptransaktion eller en säljtransaktion sker av en 

person i insynsställning. Varje enskild köp- och säljtransaktion räknas som en enskild 

händelse och erhåller ett eget eventfönster där eventdagen är den dag som transaktionen ägt 

rum. 

 

Vid ett stort antal transaktioner så förekommer det dock undantag från ovanstående definition. 

Under studiens gång lades det märke till att det är vanligt att handel av bolagens aktier sker 

flera dagar i rad om än av olika personer. Att därmed skilja på dagarna i sig anses därför inte 

intressant utan att ett bättre resultat ges av att transaktioner som sker flera dagar i rad ses som 

en händelse. Därmed när det inom samma bolag sker transaktioner av samma slag (det vill 

säga antingen köp- eller säljtransaktioner) flera dagar i rad så läggs dessa transaktioner 

samman och betraktas som en enda enskild händelse. Detta oavsett om det är samma insider 

som handlar eller om det är olika insiders som handlar med bolagets aktie. Händelsen anses 

då ske den dag som den första transaktionen sker. 

 

Om en sammanslagning likt detta inte sker så uppstår det ett flertal problem. Dels så blir 

antalet eventfönster som undersöks orimligt många men framförallt så innebär det att 

eventfönstren överlappar varandra och att det därmed sker korrelation mellan de olika 

fönstren. Om korrelation mellan fönstren uppkommer så innebär det att de påverkar varandra 

och därmed resultatet. 

 

                                                
52 Det vill säga bolag som inte är noterade på Nordic Growth Market, Stockholmsbörsen eller Aktietorget. 
53 http://www.ngm.se/se/Listing/ListingFaq.asp?node=buttonListingFaqSwe 
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Förutom ovan nämnda undantag så har även händelser, som inte sker i daglig följd men som 

hamnar inom föregående eventfönsters tidsintervall, sammanslagits med det föregående 

eventfönstret och likt ovan blivit en del av ”en stor händelse”. De händelser som detta gäller 

är dock endast ett fåtal. Orsaken till denna sammanslagning är likt tidigare ett sätt att undvika 

att det sker korrelation mellan de olika eventfönstrena. 

 

I flera fall så sker det säljtransaktioner och köptransaktioner samma dag inom samma bolag. 

Hur detta skall tolkas är inte helt självklart men för att vara konsekvent med tidigare 

antaganden så sker följande. Det antas att det som är viktigt att undersöka är huruvida insiders 

sammanlagda innehav ökar eller minskar och att det för denna studie inte är intressant för vem 

som köper eller säljer. Därav vid både köp- och säljtransaktioner under en handelsdag så tas 

mellanskillnaden av det som handlas och beroende på om det är en ökning eller minskning i 

det sammanlagda insiderinnehavet så tolkas det som antingen en köptransaktion eller som en 

säljtransaktion. 

 

Om detta antagande inte skulle ske och både köp- och säljtransaktioner under samma 

handelsdag ingår i studien så kan det få missvisande effekter på endera av de båda 

populationerna. Det för att köp- och säljtransaktioner betraktas som skilda populationer. 

Följaktligen om studien inte skulle göra detta antagande så kan exempelvis en säljtransaktion 

noteras i säljpopulationen men att det sammanlagda insiderinnehavet under samma dag ökade 

som en följd av tre köptransaktioner. Vidare skulle detta kunna innebära att det i 

säljpopulationen noteras som en effekt som bör ha fått en negativ kursdrivande effekt men att 

den i realiteten påvisar en positiv kursdrivande effekt som följd av köptransaktionerna. 

 

Tabellen nedan visar det antal insynstransaktioner för år 2005 som studien inkluderar. 

 

TABELL 1 
Antal insynstransaktioner 

Aktietorget NGM Totalt 
Köp 66 Köp 122 188 

       
Sälj 86 Sälj 95 181 

 

Efter det att de underliggande transaktionerna genomgått definiering och sortering enligt 

rubrik 5.2.1 så är antalet händelser för respektive population det följande: 
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TABELL 2 
Antal händelser 

Aktietorget NGM Totalt 
Köp 34 Köp 45 79 

       
Sälj 34 Sälj 34 66 

 

Dessa händelser är vad som för studien är centralt då varje händelse har ett eget eventfönster 

om 21 dagar. Det vill säga att varje enskild händelse undersöks huruvida det inom denna 

förekommer abnormal avkastning eller inte. 
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6. RESULTAT 

Detta kapitel presenterar de resultat som studien har genererat. Inledningsvis presenteras 

resultaten från genomförda tester av Aktietorget och Nordic Growth Market.  Avslutningsvis 

redovisas de skillnader i resultat som Aktietorget och Nordic Growth Market genererade . 

 

För att avgöra huruvida insynshandel genererar abnormal avkastning så presenteras 

Aktietorgets och Nordic Growth Markets resultat i huvudsak var för sig. 2,04 är det kritiska 

värde som t-värdena måste överstiga för att nollhypotesen skall förkastas på fem procents 

signifikansnivå.  

6.1 Aktietorget 

TABELL 3 

 Aktietorget 
 Köp Sälj 
Eventdag AAR (%) t-värde CAAR (%) t-värde AAR (%) t-värde CAAR (%) t-värde 

-10 1,667 24,00* 1,667 5,12* 1,661 29,15* 1,661 6,21* 
-9 -0,502 -7,23* 1,165 3,57* 0,732 12,84* 2,393 8,95* 
-8 -0,13 -1,87 1,035 3,18* 0,366 6,42* 2,759 10,32* 
-7 0,244 3,51* 1,279 3,93* -0,804 -14,11* 1,955 7,31* 
-6 1,026 14,76* 2,305 7,07* 0,606 10,63* 2,56 9,58* 
-5 -0,109 -1,57 2,196 6,74* 0,392 6,87* 2,952 11,04* 
-4 -0,815 -11,73* 1,381 4,24* -0,994 -17,45* 1,958 7,32* 
-3 -0,542 -7,80* 0,839 2,57* 1,8 31,58* 3,757 14,06* 
-2 0,583 8,38* 1,421 4,36* -0,244 -4,29* 3,513 13,14* 
-1 1,119 16,1* 2,54 7,79* 0,743 13,03* 4,256 15,92* 
0 1,141 16,42* 3,682 11,3* -0,41 -7,20* 3,845 14,39* 
1 -0,011 -0,16 3,67 11,26* -0,802 -14,08* 3,043 11,39* 
2 -0,156 -2,25* 3,514 10,78* -0,313 -5,49* 2,731 10,22* 
3 -0,105 -1,51 3,409 10,46* -0,734 -12,87* 1,997 7,47* 
4 0,04 0,58 3,45 10,58* -0,222 -3,90* 1,775 6,64* 
5 0,979 14,08* 4,428 13,59* -0,234 -4,10* 1,541 5,77* 
6 -0,216 -3,11* 4,212 12,92* -1,193 -20,93* 0,348 1,30 
7 0,955 13,75* 5,167 15,85* 1,273 22,33* 1,621 6,06* 
8 -0,376 -5,41* 4,791 14,70* -0,04 -0,69 1,581 5,92* 
9 0,025 0,36 4,816 14,78* -0,752 -13,20* 0,829 3,10* 
10 -0,168 -2,41* 4,649 14,26* 0,938 16,46* 1,768 6,61* 

* Signifikant på 5 % nivå vid användande av ett tvåsidigt test 
 

I tabell 3 visas det använda eventfönstret om 21 dagar samt vilka värden som varje dag 

erhåller. Portföljerna med köp- och säljtransaktioner hålls isär och redovisas separat för varje 

subpopulation. Under kolumnen AAR så visas den genomsnittliga abnormala avkastningen 

för samtliga händelser. Till höger om AAR står AAR: s t-värde som påvisar vilka dagar under 
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eventfönstret som kan respektive inte kan förkastas enligt studiens hypoteser. Kolumn tre 

visar CAAR vilket är den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen följt av kolumn 

fyra som visar CAAR: s t-värden. 

 

De t-värden som har en stjärna bredvid förkastas av studien då de är signifikant skiljda från 

noll på fem procents nivå, det vill säga att det existerar abnormal avkastning för den dagen. 

 

Tabellen påvisar att det förekommer abnormala avkastningar under nästan samtliga dagar 

under eventfönstret. Aktietorget har under eventfönstret en genomsnittlig abnormal 

avkastning om 2,93 % för köptransaktioner och 2,33 % för säljtransaktioner. För 

säljtransaktioner så är det endast under en dag vardera som det inte förekommer abnormal 

avkastning för både AAR och CAAR.  

 

För köptransaktioner så skiljer det sig desto tydligare mellan AAR och CAAR. För CAAR så 

uppkommer abnormal avkastning för samtliga dagar medan det för AAR är sex dagar där 

nollhypotesen accepteras. 
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Graf 1 visar hur den kumulativa abnormala avkastningen har utvecklats för Aktietorgets köp- 

respektive säljpopulationer under eventfönstret. 

 

Dag 0 är den dag som insidertransaktionen sker och en tydlig effekt av eventdagen kan utläsas 

för både köp- och säljpopulationen. För köppopulationen sker den tydligaste effekten med 

början tre dagar innan transaktionen sker, när den abnormala avkastningen ligger på ungefär 1 

%. För säljpopulationen sker det en tydlig nedgång med start från eventdagen där en nedgång 

kan skönjas från dryga 4 % till ungefär 0,3 %.  

 

Intressant är även att se hur utvecklingen sker efter dag 5, det vill säga den dag när marknaden 

garanterat har kännedom om transaktionen. Likt dag 0 så kan tydliga trender utläsas där den 

abnormala avkastningen ökar med köptransaktioner och minskar med säljtransaktioner. 



6.2 Nordic Growth Market 

TABELL 4 

 Nordic Growth Market 
 Köp Sälj 
Eventdag AAR (%) t-värde CAAR (%) t-värde AAR (%) t-värde CAAR (%) t-värde 

-10 -0,154 -2,02 -0,154 -0,43 -0,084 -1,37 -0,084 -0,29 
-9 0,815 10,71* 0,661 1,85 0,399 6,52* 0,315 1,10 
-8 0,251 3,30* 0,912 2,55* 0,343 5,60* 0,658 2,29* 
-7 1,065 14,00* 1,977 5,54* -0,549 -8,97* 0,109 0,38 
-6 -0,437 -5,74* 1,54 4,31* 0,998 16,31* 1,106 3,86* 
-5 0,603 7,92* 2,143 6,00* 1,306 21,35* 2,412 8,41* 
-4 0,43 5,64* 2,573 7,21* 1,911 31,24* 4,323 15,07* 
-3 1,07 14,05* 3,643 10,2* -1,02 -16,67* 3,303 11,51* 
-2 0,228 2,99* 3,87 10,84* 0,035 0,57 3,338 11,63* 
-1 0,937 12,31* 4,807 13,47* -0,951 -15,55* 2,387 8,32* 
0 -0,017 -0,22 4,79 13,42* 1,012 16,54* 3,399 11,85* 
1 0,497 6,53* 5,287 14,81* 0,495 8,08* 3,894 13,57* 
2 0,013 0,17 5,3 14,85* -0,943 -15,42* 2,951 10,28* 
3 0,475 6,24* 5,775 16,18* 0,341 5,58* 3,292 11,47* 
4 1,046 13,75* 6,821 19,11* -0,491 -8,02* 2,801 9,76* 
5 -0,149 -1,96 6,672 18,69* 0,771 12,6* 3,572 12,45* 
6 1,071 14,07* 7,743 21,69* -1,215 -19,86* 2,357 8,22* 
7 0,408 5,36* 8,151 22,83* 0,042 0,69 2,4 8,36* 
8 0,426 5,60* 8,577 24,03* -0,748 -12,22* 1,652 5,76* 
9 -0,225 -2,96* 8,352 23,39* -0,589 -9,63* 1,063 3,70* 
10 0,44 5,79* 8,793 24,63* -0,231 -3,78* 0,832 2,90* 

* Signifikant på 5 % nivå vid användande av ett tvåsidigt test 
 

Tabell 4 visar de abnormala avkastningarna för Nordic Growth Market. För Nordic Growth 

Market är det likt Aktietorget en majoritet av dagarna som är signifikant skilda från noll, det 

vill säga att nollhypotesen förkastas för både AAR och CAAR. Nordic Growth Market visar 

att eventfönstrets genomsnittliga abnormala avkastning är 4,68 % för köptransaktioner 

respektive 2,19 % för säljtransaktioner. För AAR så accepteras fyra värden för 

köppopulationen och tre stycken för säljpopulationen på fem procents nivå. För CAAR så 

accepteras två värden för köppopulationen och tre värden för säljpopulationen. 
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Graf 2 visar hur den kumulativa abnormala avkastningen har utvecklats för Nordic Growth 

Markets köp- respektive säljpopulationer under eventfönstret. 

 

För köppopulationen så sker det en tydlig positiv ökning i CAAR redan från början av 

eventfönstret. För säljpopulationen kan det utläsas att CAAR har en positiv utveckling fram 

till tre dagar innan säljtransaktionen sker, för att därefter utvecklas negativ. 

 

Dag 0 är den dag som insidertransaktionen sker och en tydlig effekt av eventdagen kan utläsas 

för både köp- och säljpopulationen. Grafen visar dessutom att den starkaste effekten sker efter 

dag 5 där den abnormala avkastningen är som högts på ungefär 9 % för köptransaktioner och 

som lägst ungefär 0, 8 % för säljtransaktioner.



6.3 Skillnader i resultat mellan Aktietorget och Nordic Growth Market 

 
 

Graf 3 visar den abnormala avkastningens utveckling för Aktietorget och Nordic Growth 

Markets köptransaktioner under eventfönstret. 

 

Grafen påvisar att köptransaktioner för både Aktietorget och Nordic Growth Market hade en 

positiv utveckling av CAAR efter det att eventdagen ägt rum samt efter en handelsvecka. 

 

Listorna skiljer sig inte åt huruvida insynshandel i form köptransaktioner genererar abnormal 

avkastning . Dock kan en kraftigare effekt hos Nordic Growth Market utläsas än hos 

Aktietorget. Vidare kan det utläsas att på Nordic Growth Market så är utvecklingen 

omedelbar medan för Aktietorget så sker reaktionen med en fördröjning om ungefär fem 

dagar. 

 

För köpoptioner så skiljer sig den genomsnittliga abnormala avkastningen med 1,75 % mellan 

de två marknadsplatserna. Där Aktietorget har ett genomsnittligt värde på 2,93 % och Nordic 

Growth Market har ett genomsnittligt värde om 4,68 %. 



 37 

 
Graf 4 visar den abnormala avkastningens utveckling för Aktietorget och Nordic Growth 

Markets säljtransaktioner under eventfönstret. 

 

För insynshandel gällande säljtransaktioner så skiljer sig inte Aktietorget och Nordic Growth 

Market nämnvärt. På båda listorna så sker en negativ trend efter eventdagen där det på 

Aktietorget sker en effekt redan dagen efter medan en effekt på Nordic Growth Market kan 

utläsas efter ungefär sex dagar. 

 

För säljoptioner så skiljer sig den genomsnittliga abnormala avkastningen med 0,14 % mellan 

de två marknadsplatserna. Där Aktietorget har ett genomsnittligt värde på 2,33 % och Nordic 

Growth Market har ett genomsnittligt värde om 2,19 %. 
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7. ANALYS OCH SLUTSATSER 

Detta kapitel analyserar de resultat som presenterades i kapitel sex. Analysen syftar till att 

utreda hur resultaten bör tolkas samt varför de ser ut som de gör. Slutsatsen förklarar även 

vad resultaten kan användas till. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare studier. 

 

Syftet med denna uppsats är att på kort sikt utröna om insynshandel genererar abnormala 

avkastningar för de bolag noterade på Aktietorget och Nordic Growth Market. Vidare ämnar 

studien undersöka om det skiljer sig mellan Aktietorget och Nordic Growth Market huruvida 

insynshandel genererar abnormal avkastning eller inte. 

 

Aktietorget visar att eventfönstret har en genomsnittlig abnormal avkastning om 2,93 % för 

köptransaktioner och 2,33 % för säljtransaktioner medan Nordic Growth Market har en 

genomsnittlig abnormal avkastning om 4,68 % för köptransaktioner och 2,19 % för 

säljtransaktioner. 

 

Denna studie har testat och funnit att det sker positiv abnormal avkastning för 

köptransaktioner och negativ abnormal avkastning för säljtransaktioner efter det att 

eventdagen har ägt rum. Att det råder abnormal avkastning för både Aktietorget och Nordic 

Growth Market under 2005 är statistiskt signifikant. Däremot så är det desto svårare att 

specifikt utläsa exakt när de olika effekterna påbörjades. Det kan vid flera resultat utläsas att 

det skedde stora variationer i CAAR redan tre till fyra dagar innan dess att eventdagen ägt 

rum. Varför det är så är svårt att fastställa men en tes är att det blev känt för marknaden att 

insynstransaktionen skulle ske innan dess att den tog plats. Detta kan ha skett som en följd av 

att information har läckt ut till marknaden, till exempel att insidern har vidarebefordrat 

information till personer i sin omkrets och att även dessa personer har handlat med aktien. Till 

skillnad mot exempel Stockholmsbörsen så består Aktietorget och Nordic Growth Market 

huvudsakligen av ”mindre” tillväxtbolag där insynen kan tänkas ha större genomslag än vad 

den bör ha i mer publika bolag. 

 

En annan tes är att det, förutom de insynstransaktioner som har rapporterats till 

Finansinspektionen, även har skett ett flertal mindre transaktioner understigande 50,000 kr 

och som därmed inte har täckts av denna studie. Eventuellt kan dessa mindre transaktioner ha 

påverkat resultatet av denna studie. 
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Resultaten påvisar att en tydlig effekt sker efter fem handelsdagar. Detta kan bero på att det är 

det tillfälle som marknaden får kännedom om transaktionen. Vidare kan det delvis vara en 

effekt av den sammanläggning av händelser som studien gör. Det vill säga att en händelse kan 

bestå av flera transaktioner vilka sker olika dagar. Därav kan det bli en försenad effekt. 

 

Sett endast till AAR för Aktietorgets köptransaktioner så är det svårt att dra någon slutsats 

huruvida insynshandel genererar abnormal avkastning. AAR visar den enskilda dagens 

påverkan och i sex av 21 dagar så kan inte nollhypotesen förkastas. Baserat på dessa värden så 

är det tveksamt att nollhypotesen överlag kan förkastas just för Aktietorgets köptransaktioner. 

Dock är det så att CAAR är det värde som för studien är det mest betydelsefulla då det visar 

den sammanlagda effekten över hela perioden om 21 dagar och inte enbart för en specifik dag 

som AAR. Vidare visar resultaten för CAAR att det finns ett starkt samband mellan 

insynshandel och abnormal avkastning. 

 

För Nordic Growth Market så kan en tydlig uppåtgående trend utläsas för köptransaktionerna 

ändå från dag -1 under eventfönstret. Att trenden påbörjas redan dagen innan eventdagen kan 

bero på, likt tidigare nämnt, att information har läckt till marknaden. Värt att kommentera är 

dock att börsklimatet överlag hade en väldigt positiv utveckling under 2005 och att detta kan 

ha påverkat resultaten i denna studie. 

 

För Aktietorget påvisas det att insynshandel genererar abnormal avkastning oavsett det är en 

köp- eller säljtransaktion Om effekten är störst på köp- eller säljtransaktioner är en fråga om 

definiering om från vilken dag som effekten skall räknas. Om effekten räknas från eventdagen 

så har säljtransaktioner en starkare effekt än vad köptransaktioner har på den abnormala 

avkastningen. Även för Nordic Growth Market så finns det signifikanta resultat som tyder på 

samband mellan insynstransaktioner och abnormal avkastning. Precis som för Aktietorget så 

hittas den starkaste effekten beroende på vilken dag som är utgångspunkt. Om 

utgångspunkten är eventdagen så sker den starkaste effekten, till skillnad mot Aktietorget, hos 

köptransaktionerna. 

 

Varför det skiljer sig på detta vis är svårt att fastställa. Aktietorget har nyligen haft en del 

problem med bolag med tveksamma motiv, där ägarna har anklagats för att ha drivit upp 

aktiekursen för att sedan snabbt sälja av det egna innehavet. Detta är något som kan ha 

påverkat marknaden till att vara mer försiktig för negativa tendenser. Eventuellt kan det vara 



 40 

som så att Aktietorget som inte är en börs utan endast en auktoriserad handelsplats överlag 

anses vara den mer osäkra av de två listorna och att detta kan göra den känsligare för negativa 

inslag som att insynspersoner säljer delar av sitt innehav. 

 

Studien genererar överlag signifikanta resultat, vilket påvisar att det finns ett tydligt samband 

mellan insynstransaktioner och abnormal avkastning. Dessa resultat tyder på att insiders 

faktiskt erhåller en högre avkastning än utomstående placerare. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har gett upphov till följande förslag på vidare forskning. 

 

Då denna studie visar att insynshandel på Aktietorget och Nordic Growth Market generera 

abnormal avkastning så är det av stort intresse att undersöka hur utomstående placerare 

utnyttjar detta på bästa möjliga sätt. Detta kan göras genom att undersöka olika former av 

investeringsstrategier. Dessa strategier kan baseras exempelvis på huruvida bolagsstorlek, 

transaktionsstorlek, insynsställning påverkar aktieavkastningen. 

 

Ett annat intressant förslag till vidare forskning kan vara att genomföra samma studie som 

denna om ett eller två år. Det för att det då finns tillräckligt underlag för att testa förekomsten 

av insynshandel över längre tidsperioder och därmed utreda vilken tidsperiod som generera 

högst abnormal avkastning. 

 

Slutligen vore intressant att ställa denna studies resultat mot en likadan undersökning för 

samma period gällande Stockholmsbörsen. Det för att utreda huruvida även 

Stockholmsbörsen genererar abnormal avkastning under denna period, eventuellt om detta 

skiljer sig från Aktietorget och Nordic Growth Market. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

I början av denna studie var det ursprungligen 34 bolag för Aktietorget och 36 för Nordic 

Growth Market. Efter avgränsningar så efterlever följande bolag de krav på data som krävs 

för att de skall kvarstå i undersökningen. 

 

UNDERSÖKTA BOLAG 
Aktietorget Nordic Growth Market 

ACCELERATOR I LINKÖPING  3L SYSTEM  
AMHULT 2  ARCAM  
ARK TRAVEL  BIOLIGHT INTERNATIONAL  
AROS QUALITY GROUP  CENTRAL ASIA GOLD  
AXLON HOLDING  CONFIDENCE INTERNATIONAL  
COOL GUARD  COUNTERMINE TECHNOLOGIES  
EL & INDUSTRIMONTAGE SVENSKA  DISPLAYIT  
ELVERKET VALLENTUNA  FIREFLY  
FOLLOWIT HOLDING  GETUPDATED SWEDEN  
FORMO SERVICES  GEXCO  
GENLINE  GLYCOREX TRANSPLANTATION  
IDL BIOTECH  LIFEASSAYS  
ODEN CONTROL  NEW SCIENCE SVENSKA  
ONE MEDIA HOLDING  NGS GROUP  
STARBREEZE  NOVACAST  
SVITHOID TANKERS  OBDUCAT  
SYSTEMSEPARATION SWEDEN HOLDING PA RESOURCES  
THE EMPIRE  PAYNOVA  
VITA NOVA VENTURES  PRECIO SYSTEMUTVECKLING  
 PUSH DEVELOPMENT  
 REJLERKONCERNEN  
 SRAB SHIPPING  
 STRAND INTERCONNECT  
 TITE  
  TMG INTERNATIONAL 



Bilaga 2 

Tillvägagångssätt vid en eventstudie 

För att en eventstudie skall ha en hög validitet så är det av vikt att den genomförs på ett 

rationellt och välarbetat sätt. För att ge denna studie högsta möjliga trovärdighet så används 

MacKinleys54 rekommendationer för hur en eventstudie bör genomföras. Eventstudien görs 

genom följande steg. 

 

1. Definiera händelse och tidsperioder. Det första steget är att definiera den händelse som 

skall undersökas samt vilken tidsperiod som skall undersökas. Med tidsperiod menas 

den tidsperiod runt händelsen som undersöks, det vill säga uppskattningsperioden och 

eventfönstret. Uppskattningsperioden är den period som används som jämförelsemått, 

de historiska data som används för att kunna utreda om händelsen haft en abnormal 

effekt eller inte. Eventfönstret är den tidsperiod som undersöks för att åskådliggöra 

huruvida en effekt har skett eller inte. 

 

2. Urval, val av underlag. I denna studie är underlaget de bolag som är noterade på 

Aktietorget och Nordic Growth Market. Därtill genomförs ett vidare urval där de 

bolag som det inte finns tillräckligt med underliggande data för exkluderas. 

 

3. Förväntad och abnormal avkastning. För att kunna påvisa abnormal avkastning eller 

inte så beräknas skillnaden mellan den förväntade avkastningen och den faktiska 

avkastningen. Med förväntad avkastning menas den avkastning som aktien förväntas 

erhålla om händelsen aldrig ägt rum. Den abnormala avkastningen är skillnaden 

mellan den faktiska och den förväntade avkastningen. 

 

4.  Val av modell. MacKinley rekommenderar två olika modeller som verktyg för att 

uppskatta den abnormala avkastningen. Av dessa är marknadsmodellen den vanligaste 

och är även den som denna studie använder sig av.55 Det finns två varianter av 

marknadsmodellen, dels marknadsmodellen och dels den justerade marknadsmodellen. 

Den senare är en lite förenklad variant av marknadsmodellen och denna studie har 
                                                
54 MacKinlay A. Craig (1997).”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature 35 
s14-16 
55 Jeng et al ”Estimating the Returns to Insider Trading”. Studie påvisade att resultaten inte skiljer sig nämnvärt 
åt oavsett val av modell. 
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därför valt att använda sig av den mer avancerade marknadsmodellen. Vidare menar 

MacKinley att en eventstudie som använder sig av daglig data och marknadsmodellen 

rekommenderas att använda sig av en uppskattningsperiod ungefär 120 dagar före 

eventdagen. 

 

5. Signifikanstest och hypoteser. De hypoteser som ligger till grund för studiens 

statistiska test definieras. Det är av stor vikt att dessa definieras på ett korrekt sätt så 

att studien verkligen undersöker det som den ämnar undersöka. Efter att detta är 

genomfört används hypoteserna för att testa huruvida resultaten är signifikanta och till 

vilken sannolikhet resultatet kan säkerställas. 

 

6. Empiriska resultat. Studiens resultat presenteras samt om enstaka händelser tros 

kraftigt har påverkat resultatet så redovisas detta. 

 

7. Analys och slutsats. De empiriska resultaten används för att påvisa den undersökta 

händelsens effekt. Slutsatsen kan givetvis vara att ingen effekt föreligger. 


