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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Bolag har två huvudsakliga metoder för att distribuera kapital till sina aktieägare, antingen 

genom att betala utdelning eller genom att göra återköp av sina egna aktier. Enligt Grullon 

och Michaely (2002), ökade amerikanska bolag återköp som metod för att distribuera 

överskott av kapital till bolagets ägare under perioden år 1980 till och med 2000. De menar 

med detta att återköp ökade som utdelningsmetod relativt andra metoder. År 1999 spenderade 

bolag inom den amerikanska industrisektorn, enligt Grullon och Michaely (2002), för första 

gången i historien mer pengar på återköp än på utdelning. Först efterföljande år blev det 

lagligt för svenska bolag att genomföra återköp (SFS 2005:551). För en investerare kan det 

vara intressant att ta i beaktning om ett bolag använder sig av återköp, då forskning visar på 

att återköp kan vara en signal på undervärdering (e.g. Ikenberry et al. (1995) och Vermaelen 

(1981)). 

  

En annan signal på att ett bolag kan vara undervärderat är förekomsten av insynsköp, då det 

kan återspegla en insynspersons syn på aktiens möjlighet till kursökning (Jategaonkar, 2013). 

Enligt Fama (1970) har insynspersoner mer information än den allmänna marknaden. På 

grund av denna informationsasymmetri har det bildats ett flertal lagar (e.g. SFS 2016:717) 

kring hur insynspersoner får handla med finansiella instrument. Ett exempel på hur dessa 

lagar är aktuella är det faktum att 21 personer är misstänkta för olaglig insynshandel i 

samband med ett bud på bolaget Axis Communications (Rex, 2016). 

  

Debatten om insynshandel är i högsta grad aktuell. Wahlin (2016) skriver att det i juli 2016 

implementerades en ny EU förordning, som tvingar insynspersoner att redovisa sina innehav i 

kapitalsförsäkringsdepåer. Totalt hade enligt honom 46 stycken svenska börsnoterade bolag 

vid tidpunkten en kapitalförsäkringsförmedlare som största ägare. Därefter menar han att 

insynspersoners innehav har blivit mer transparenta för allmänheten då dessa nu tvingas 

anmäla sina aktieinnehav i kapitalförsäkringsdepåer till finansinspektionen. Detta stängde 

alltså det hål där insynspersoner fritt och helt lagligt kunde göra affärer i det egna bolaget, 

utan att någon kände till saken (Wahlin, 2016). 

  

Båda dessa signaler, återköp och insynshandel, används av fonder som vill identifiera 

undervärderade bolag. Ett exempel på hur insynshandel används är Insiderfonden 
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(Morningstar, n.d) och ett exempel på hur återköp används är Dim Funds (Bloomberg, n.d). 

Insiderfondens medgrundare Erik Lidén valde att istället för att publicera sin studie om 

insynshandel, starta fonder med grund i den studie som genomfördes (Insiderfonder, n.d). 

Inom Dim Funds är Theo Vermaelen engagerad, han har publicerat ett flertal studier inom 

ämnet återköp (e.g. Ikenberry et al. (1995) och Vermaelen (1981)).  

  

Möjlighet till att göra vinst baserat på återköp och insynshandel, bestrids av den effektiva 

marknadshypotesen, vilken presenteras av Fama (1970). Enligt den effektiva 

marknadshypotesen skall all tillgänglig information återspeglas i den befintliga aktiekursen, 

förutsatt att så kallad semi-stark effektivitet råder. I enlighet med detta menar Fama (1970) att 

bolag inte skall kunna vara undervärderade, och därför skall varken återköp eller insynshandel 

kunna indikera undervärdering. Ikenberry et al. (1995) drar i sin studie slutsatsen att bolag 

som genomför återköp i genomsnitt är undervärderade. Likt forskningen kring återköp visar 

Rozeff & Zaman (1988) att det är möjligt att identifiera undervärderade bolag, genom att ta 

hänsyn till insynshandel. 

  

1.2 Problemformulering 

När ett bolag är undervärderat ger det möjlighet för investerare att uppnå överavkastning. 

Därför bör den rationelle investeraren söka efter verktyg för att identifiera undervärderade 

bolag. Med hjälp av forskning är det möjligt att ta fram olika metoder för att identifiera 

sådana bolag. Sådan forskning omfattar bland annat investeringsstrategier (e.g. Graham 

(1959) och Greenblatt (2006)), insynshandel (e.g. Rozeff & Zaman (1988)) samt återköp (e.g. 

Ikenberry et al. (1995)). Denna studie ämnar kombinera återköp och insynshandel som 

verktyg. Tidigare forskning inom detta område har bedrivits av bland annat Bonaimé & 

Ryngaert (2013) samt Chan et al. (2012), där båda studierna visar på att kombinationen 

återköp och insynsköp under samma period är en signal på undervärdering. Ingen liknande 

forskning har gjorts på den svenska aktiemarknaden. 

  

Förekomsten av insynshandel i ett bolag där insynsköp överstiger insynsförsäljning, det vill 

säga nettoinsynsköp, stödjer den signal om undervärdering som kan utläsas av ett återköp 

(Bonaimé & Ryngaert, 2013). Insynshandel bör oftast bestå av nettoinsynsköp eller neutral 

insynshandel under perioder av återköp, eftersom återköpande bolag enligt Ikenberry et al. 

(1995) i genomsnitt är undervärderade. Förutsatt att bolagen i genomsnitt är undervärderade 
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och att insynspersoner är rationella investerare, har insynspersonerna möjlighet att göra vinst 

genom insynsköp eller genom att behålla eventuella befintliga innehav. Trots detta observerar 

Bonaimé och Ryngaert (2013) att återköp under kvartal med nettoinsynsförsäljning 

förekommer mer frekvent än återköp under kvartal med nettoinsynsköp.  

  

Med utgång i att återköp kan tyda på att bolag är undervärderade (Ikenberry et al. 1995), och 

att det samma gäller nettoinsynsköp (Rozeff & Zaman, 1988), bör en kombination av dessa 

vara en starkare signal på undervärdering, än de båda var för sig. Med andra ord bör bolag 

med kombinationen återköp och insynsköp under samma period i genomsnitt uppnå högre 

överavkastning än bolag med endast återköp. 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Den första delen av studiens syfte är att testa den effektiva marknadshypotesen genom att 

undersöka huruvida det är möjligt att med hjälp av återköp och insynshandel identifiera 

undervärderade bolag. Den andra delen av studiens syfte är att avgöra om insynshandel under 

perioder av återköp stärker signalen att ett bolag är undervärderat. Detta mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

  

 Är det möjligt att med variablerna återköp och insynsköp motbevisa att semi-stark 

effektivitet, enligt den effektiva marknadshypotesen, råder?   

 Är det möjligt att med kombinationen av variablerna återköp och insynsköp uppnå 

högre överavkastning än med endast återköp? 

  

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att undersöka bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. 

Den period som undersöks är år 2000 till och med 2013, då det var först år 2000 som 

aktieåterköp blev tillåtet (SFS 2005:551). 

  

En bransch exkluderas från studien, denna bransch är bankbranschen. Anledningen till att 

bankbranschen exkluderas är att de begränsas av lag om bank- och finansieringsrörelse, samt 

lag om kapitaltäckning och stora exponeringar (SFS 2004:297 och SFS 2006:1371). Dessa 

lagar leder till att bolag inom bankbranschen i högre grad begränsas gällande återköp, än 

andra bolag på Stockholmsbörsen.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Enligt Fama (1970) innebär den effektiva marknadshypotesen att all tillgänglig information 

reflekteras i priset på en börshandlad aktie. Han menar att effektiviteten är baserad på att när 

ny information blir tillgänglig ändras aktiepriset till det marknaden anser vara aktiens nya 

värde. Dock är det inte säkert att detta värde nås direkt, särskilt för aktier med lägre likviditet 

är risken stor att marknaden agerar ineffektivt om inte tillräckligt många informerade köpare 

och säljare finns (Bachelier et al. 2012). Detta kan enligt Fama (1970) bero på 

marknadsimperfektioner. 

  

Tre marknadsförhållanden menar Fama (1970) skall infrias för att effektivitet skall råda i 

prissättningen. Först skriver han att den hypotetiska marknaden inte skall ha några 

transaktionskostnader. Det andra förhållandet som han menar måste infrias är att all 

information finns att tillgå kostnadsfritt för alla marknadsintressenter. Det tredje och sista 

förhållandet är enligt Fama (1970) att alla på marknaden skall ha samma syn på vad ny 

information innebär för värdet på ett bolag. Detta leder till att aktiepriset reflekterar den totala 

tillgängliga informationen. Författaren påpekar dock att dessa marknadsförhållanden inte är 

möjliga i praktiken. Famas teori (1970) säger att dessa förhållanden är tillräckliga men ej 

nödvändiga för en effektiv marknad. Exempelvis bör en gemensamt uppfattad prisnivå infinna 

sig även om transaktionskostnader uppstår. På samma sätt skriver han att marknaden bör vara 

effektiv om ett tillräckligt stort antal investerare har tillgång till samma information. Slutligen 

menar han att vissa meningsskiljaktigheter bland investerare om informationens innebörd inte 

heller bör spela roll så länge inte vissa investerare kontinuerligt gör bättre analyser än den 

genomsnittlige investeraren. 

  

Fama (1970) delar in marknadens olika grader av effektivitet i tre kategorier baserat på ovan 

nämnda marknadsförhållanden. Kategori ett är den han kallar den svaga formen. Då antas att 

all historisk information reflekteras i nuvarande aktiekurs. Sådan information är bland annat 

tidigare handelsmönster, historisk volym och ytterligare teknisk data (Bachelier et al. 2012). 

Kategori två kallar Fama (1970) den semi-starka formen, denna form innebär att tillgänglig 

information som utgivits av bolaget reflekteras i aktiepriset. Exempel på sådan information är 

aktiesplittar, årsredovisningar och återköp. Den tredje och sista kategorin kallar han den 

starka formen av effektivitet. Den starka formen undersöker om specifika personer och 
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grupper agerar på information som andra investerare inte har tillgång till. Detta skulle då 

enligt Fama (1970) innebära att marknaden inte är effektiv, då olika investerare har olika syn 

på vad priset för en aktie skall vara, med anledning av olika informationsgrunder.  

  

Enligt Fama (1970) skall inte ens insynspersoner ha möjlighet att uppnå överavkastning på 

investeringar i det egna bolaget, förutsatt att stark effektivitet råder. Detta bestrids av Shiller 

(2003) som menar att den effektiva marknadshypotesen enbart fungerar som en konceptuell 

beskrivning. Även Ikenberry et al. (1995) bestrider att stark marknadseffektivitet skulle råda i 

och med den överavkastning som författarna observerar. 

  

2.2 Signalering 

Bolagshändelser tolkas enligt Vermaelen (1981) av marknaden och prisas in i aktiekursen. 

Han menar att dessa signaler till investerare sker i samband med information som bolaget 

lämnar till marknaden. Då bolag återköper aktier är det enligt honom vanligt att bolagen 

själva går ut med nyheten om att detta är fallet, utöver de rapporteringskrav som ställs. 

Anledningen är att signalera till andra investerare att aktien är undervärderat. Särskilt i de fall 

då bolag återköper aktier med en premie menar Vermaelen (1981) visar på att 

bolagsledningen anser att aktien är lågt prissatt och vill förmedla denna information till sina 

aktieägare. Han menar att de signaler som uppstår vid ett återköp bidrar till att göra 

marknaden mer effektiv eftersom det ger bolag chansen att ändra felaktigt prissatta aktier. 

  

Enligt Ikenberry et al. (1995) finns det olika anledningar till återköp. Ledningen i bolag 

brukar enligt författarna främst motivera återköp på en punkt, nämligen att aktien är 

undervärderad. När ett sådant återköp görs på grund av att aktien enligt ledningen är 

undervärderad, minskar informationsasymmetrin på marknaden. Detta menar Ikenberry et al. 

(1995) leder till en ökad effektivitet på marknaden. De menar att anledningen till att denna 

signalering fungerar är den informationsasymmetri som råder mellan utomstående investerare 

och insynspersoner. Ikenberry et al. (1995) visar att det för investerare, i bolag på Nasdaq 

Stock Market och New York Stock Exchange som gjorde återköp mellan år 1985 och år 1993, 

var möjligt att erhålla en genomsnittlig fyraårig överavkastning om 12 % med en buy-and-

hold strategi. Med kombination av återköpssignalering och långtidsavkastning visar de på att 

underprissättningen vid tillfället av återköpet i genomsnitt var 15 %. Trots detta var 
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marknadens reaktion på en återköpssignal att aktien endast steg med i genomsnitt 3,5 % den 

första handelsdagen (Ikenberry et al.1995). 

  

Ytterligare en studie som behandlar den signal som uppstår vid återköp är den av Bonaimé 

och Ryngaert (2013). De undersöker, likt denna studie, om undervärderade bolag kan 

identifieras med hjälp av de signaler som uppstår vid återköp och nettoinsynsköp. De 

observerar en genomsnittlig treårig överavkastning om 16 % genom att ta hänsyn till återköp 

och insynsköp på Nasdaq Stock Market och New York Stock Exchange mellan år 1989 till 

och med 2007. När Bonaimé och Ryngaert (2013) istället för alla insynsköp endast ser till 

insynsköp genomförda av vad de benämner som “top executives” observerar de en 

genomsnittlig treårig överavkastning om 20 %. 

 

2.3 Anledningar till återköp utöver undervärdering 

En av de anledningar som Dittmar (2000) nämner som grund till att ett bolag gör återköp är 

att bolagsledningen anser att bolaget är undervärderat och att de vill signalera denna 

undervärdering. Hon presenterar i sin studie även fyra andra anledningar till återköp. Den 

första anledningen som hon presenterar är att distribuera kapital till aktieägarna på ett mindre 

regelbundet sätt än utdelningar. Vidare nämner Dittmar (2000) att återköp görs då bolag vill 

minska det egna kapitalet för att nå en mer optimal finansiell hävstång. Hon nämner även att 

återköp kan göras för att minska risken att ett bolag blir utsatt för ett fientligt uppköp. 

Ytterligare en anledning kan vara att personer i ledningen vill gynna sig själva. Om ledningen 

innehar aktieoptioner, vill de enligt Dittmar (2000) undvika att minska aktiepriset genom en 

utdelning. Då är det enligt henne istället mer fördelaktigt att återköpa aktier, eftersom 

aktiepriset inte minskar utan istället i många fall ökar genom signalering till allmänheten.  

  

2.4 Hypotesformuleringar 

I enlighet med teorin av Fama (1970) om den effektiva marknadshypotesens semi-starka 

effektivitet skall det inte vara möjligt att uppnå överavkastning genom att följa allmänt 

tillgänglig information, exempelvis återköp och insynshandel. Utfallet av den studie som 

genomfördes av Ikenberry et al. (1995), där överavkastning uppnås genom att följa den signal 

som uppstår vid återköp, går emot det som sägs om semi-stark effektivitet i den effektiva 

marknadshypotesen. Denna studies ansats är att undersöka om liknande resultat kan uppnås, 
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som det av Ikenberry et al. (1995), genom att kombinera återköp och insynshandel som 

signaler på undervärdering.   

  

Om statistiskt signifikant överavkastning observeras så existerar allmänt tillgänglig 

information som ännu inte återspeglas i aktiepriset. I sådant fall finns det stöd i denna studies 

observationer för att semi-stark effektivitet i enlighet med den effektiva marknadshypotesen 

inte råder. Med detta i åtanke formuleras följande hypoteser: 

  

(i) H0: semi-stark effektivitet, i enlighet med den effektiva marknadshypotesen, råder 

på Stockholmsbörsen. 

(i) H1: semi-stark effektivitet, i enlighet med den effektiva marknadshypotesen, råder 

inte på Stockholmsbörsen. 

  

Enligt Bonaimé och Ryngaert (2013) bör insynsköp stärka den signal om undervärdering som 

ett återköp innebär. De menar att insynsköp ökar trovärdigheten kring att återköp skulle ske 

med undervärdering som underliggande orsak, detta eftersom insynspersonen bär en privat 

ekonomisk risk. Med detta i åtanke formuleras följande hypoteser: 

  

(ii) H0: kombinationen återköp och insynsköp som signal på undervärdering uppnår 

inte en högre överavkastning än endast återköp. 

(ii) H1: kombinationen återköp och insynsköp som signal på undervärdering uppnår en 

högre överavkastning än endast återköp. 

  

2.5 Lagar och regleringar kring insynshandel och återköp 

I Sverige är det lagstadgat under vilka perioder som personer i ledande ställning får handla 

aktier i det egna bolaget, handel är förbjuden under 30 dagar innan delårs- och årsrapport 

presenteras (SFS 2016:717). Denna lag trädde i kraft andra februari år 2017, innan dess gällde 

lag SFS 2000:1087 vilken var aktuell under den period som undersöks i denna studie. I lag 

SFS 2000:1087 reglerades inte den specifika period då insynspersoner tilläts handla aktier i 

det egna bolaget, detta reglerades indirekt via lag SFS 2005:377 om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 
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När det gäller de återköp av aktier som behandlas i denna studie finns det tre olika regelverk 

som reglerar huruvida återköp får ske. Dessa består av svensk lagstiftning, den europeiska 

unionens lagstiftning och Nasdaqs egna regelverk. Den svenska lagstiftningen kring återköp 

regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Enligt aktiebolagslagen blev det 

tillåtet för svenska bolag att göra återköp den första mars år 2000.  

  

Förutom aktiebolagslagen finns det regleringar från Nasdaq som måste accepteras av alla 

aktiebolag för att få handlas på börsen (Nasdaq, 2016). Om bolagen bryter mot dessa regler 

riskerar de att avnoteras från börsen (Nasdaq, 2016). En begränsning från Nasdaq är att 

återköpen inte får överstiga 25 % av den genomsnittliga dagsomsättningen under de 20 

föregående handelsdagarna innan återköpsprogrammet annonserades (Nasdaq, 2016). Ett 

undantag är så kallade blockaffärer som innebär att ett större antal aktier köps av bolaget från 

en enskild investerare (Nasdaq, 2016). När bolag bryter mot Nasdaqs återköpsregler är det 

inte avnotering som är det första steget, istället tilldöms de att betala vite till Nasdaq medan 

handeln fortsätter som vanligt (Nasdaq, 2016). 

  

2.6 Begrepp 

2.6.1 Överavkastning 

Överavkastning i denna studie syftar till den del av ett bolags faktiska avkastning som 

överstiger dess förväntade avkastning. Den förväntade avkastningen kan enligt Barber och 

Lyon (1997) uppskattas med ett flertal olika metoder, exempelvis marknadsmodellen, 

marknadsindex, samt en kontrollportfölj bestående av bolag med liknande marknadsvärde och 

price-to-book value. Denna studie använder sig av en sådan kontrollportfölj för att uppskatta 

förväntad avkastning. I studien används överavkastning synonymt med buy-and-hold 

abnormal return, BHAR. Buy-and-hold abnormal return definieras under rubrik 3.1.2 

Överavkastning.  

  

2.6.2 Nettoinsynshandel 

I denna studie definieras nettoinsynsköp som det positiva nettovärdet av alla insynsköp och 

insynsförsäljningar som sker under ett och samma kvartal. På liknande sätt definieras 

nettoinsynsförsäljning som det negativa nettovärdet av alla insynsköp och 

nettoinsynsförsäljningar. För att dessa klassifikationer skall gälla måste nettoinsynsköpet eller 

nettoinsynsförsäljningen motsvara minst 0,01 % av bolagets marknadsvärde alternativt 
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överstiga 100 000 SEK. Resterande perioder klassificeras som neutral insynshandel. 

Hädanefter när insynsköp eller insynsförsäljning nämns åsyftas nettoinsynsköp eller 

nettoinsynsförsäljning.  
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3 Metod 

3.1 Datainsamling och bearbetning 

3.1.1 Identifiering av bolag med återköp och insynshandel 

Studien började med att identifiera de bolag på Nasdaq Stockholm vilka har genomfört 

återköp av egna aktier under något kvartal inom studiens tidsram. Dessa återköp skall vara av 

signifikant storlek för att utgöra en signal. För att avgöra om återköpen var signifikanta sattes 

de i förhållande till bolagets totala marknadsvärde. Återköp skall överstiga 1 % av det totala 

marknadsvärdet för att bedömas som signifikanta. Att klassificera återköp om 1 % av det 

totala marknadsvärdet som signifikant, ligger i linje med tidigare forskning av Bonaimé och 

Ryngaert (2013). Den data om återköp som användes hämtades från Nasdaq och data om 

bolagets totala marknadsvärde hämtades från Thomson Reuters Datastream. 

  

När bolag med signifikanta återköp identifierats undersöktes hur insynspersoner inom dessa 

bolag handlat under det kvartal då återköpet skedde. För att få med signifikant insynshandel 

inkluderades bolag med insynshandel överstigande 0,01 % av marknadsvärdet eller 

överstigande 100 000 SEK, detta gällde både nettoinsynsköp och nettoinsynsförsäljning. 

Gränsvärdet 100 000 SEK inflationsjusterades årligen med utgångspunkt i år 2013, för att ta 

hänsyn till att köpkraft förändras över tid. Att utöver den procentuella gränsen använda sig av 

en gräns i SEK minskar en eventuell snedvridning mot småbolag i urvalet. De nettoinsynsköp 

och nettoinsynsförsäljningar som inte översteg 0,01 % klassificerades som neutral 

nettoinsynshandel. Att klassificera insynshandel i förhållande till bolagets marknadsvärde och 

insynshandelns värde i absoluta tal ligger i linje med tidigare forskning inom samma ämne, 

gjord av Bonaimé och Ryngaert (2013). Den data om insynshandel som användes hämtades 

från databasen Holdings, vilken tillhandahålls av bolaget Modular Finance. 

  

3.1.2 Överavkastning 

För att besvara studiens båda frågeställningar använde sig studien av buy-and-hold abnormal 

return, BHAR. Genom en jämförelse med likvärdiga bolag ämnade studien avgöra huruvida 

bolag med kombinationen återköp och insynsköp överavkastar. Att använda sig av BHAR 

som avkastningsmått är enligt Barber och Lyon (1997) det lämpligaste måttet för att mäta 

överavkastning. Följande formel användes för att mäta överavkastningen: 
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Denna formel innebär att ett bolags förväntade avkastning subtraheras från dess verkliga 

avkastning. Detta genomfördes för alla de bolag där signifikanta återköp och insynsköp 

identifierades, om differensen var positiv innebär det att bolaget överavkastade under den 

undersökta perioden. De perioder som undersöktes med avseende på överavkastning omfattar 

det kvartal då återköp och insynsköp sammanföll, vilket i empirin benämns Kvartal 0. 

Överavkastning undersöktes även för kvartalet efter att återköp och insynsköp sammanföll 

och benämns Kvartal 1. Slutligen undersöktes överavkastning över en treårsperiod med start 

Kvartal 0, denna benämns År 3. 

  

En alternativ metod för att mäta överavkastning hade varit att använda så kallade cumulative 

abnormal returns, CAR. Denna metod innebär att överavkastning beräknas för varje enskild 

dag och sedan adderas för att representera den period som mäts (Barber och Lyon, 1997). 

CAR som mått på överavkastning används inom studier med liknande inriktning som denna 

(e.g. Ikenberry et al. (1995)). Enligt Barber och Lyon (1997) motsvarar inte CAR en tillgångs 

verkliga överavkastning, detta eftersom CAR inte återspeglar den faktiska överavkastning 

som erhålls vid en investering. De observerar även att CAR kan leda till felaktiga slutsatser på 

både kort och lång sikt till följd av mätningsbias. Vidare menar de att CAR som mått är 

lämpligast vid studier av hur enskilda händelser påverkar en aktiekurs, men inte bör användas 

vid studier av överavkastning i samband med investeringar. Med detta i åtanke använde sig 

denna studie av BHAR för att beräkna överavkastning, vilket i sin tur ledde till att metoden 

för att beräkna avkastning var buy-and-hold. 

  

3.1.3 Kontrollportföljer 

För att uppskatta den förväntade avkastningen konstruerades kontrollportföljer genom att 

identifiera likvärdiga bolag utifrån två kriterier. Kriterierna som användes för att skapa 

kontrollportföljer var marknadsvärde och price-to-book value. Dessa variabler hämtades från 

Thomson Reuters Datastream och var ingående värden för det kvartal som undersöktes. Enligt 

Barber och Lyon (1997) ger denna form av kontrollportfölj, med marknadsvärde och price-to-

book value, det mest rättvisande resultatet. Att använda sig av dessa variabler vid 
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konstruktionen av kontrollportföljer ligger även i linje med tidigare forskning av Bonaimé och 

Ryngaert (2013), där de undersöker liknande frågeställningar som i denna studie.  

  

Valet att använda kontrollportföljer för att uppskatta förväntad avkastning grundade sig i att 

studien premierar att använda faktiska observationer som jämförelse. Alternativet hade varit 

att i stället för kontrollportföljer beräkna bolagens förväntade avkastningar i enlighet med 

Capital Asset Pricing Model, CAPM, eller liknande teoretiska modeller. Mullins (1982) 

presenterar en rad olika uppskattningsmässiga svårigheter som följer med användandet av 

CAPM. Därför valdes denna typ av teoretiska tillvägagångssätt bort till fördel för 

användandet av kontrollportföljer.  

  

För att konstruera de kontrollportföljer som användes identifierades först de bolag på Nasdaq 

Stockholm som hade ett marknadsvärde som inte avvek med mer än 20 % i förhållande till det 

bolag som undersöktes. Sedan valdes, bland dessa bolag, de fem bolag vilkas price-to-book 

value låg närmast det bolag som undersöktes. Dessa fem bolag bildade den likviktade 

kontrollportfölj som användes för att avgöra om bolaget överavkastade. Denna procedur 

upprepades för att konstruera kontrollportföljer för samtliga bolag och kvartal med 

signifikanta återköp. För de bolag där en avvikelse från marknadsvärde om maximalt 20 % 

genererade färre än fem jämförelsebolag höjdes gränsen med fem procentenheter till dess att 

fem jämförelsebolag identifierats. Om gränsen nådde 30 % och fem jämförelsebolag inte 

identifierats användes färre. I denna studies data rör det sig om 8 av 211 mätpunkter där 

kontrollportföljen innehåller färre än fem bolag. Detta avsteg från grundmetoden bedöms ha 

en relativt obetydlig effekt på studien, då det rör sig om få mätpunkter. Ett annat fall där 

avsteg gjordes från grundmetoden var då något av de bolag som bildade kontrollportföljen var 

delägare i det bolag som portföljen skulle jämföras med. I dessa fall byttes det korsägande 

bolaget i portföljen ut mot ett bolag som uppfyllde kriterierna. Om ett korsägande bolag hade 

inkluderats i en kontrollportfölj skulle detta leda till ett beroendeförhållande mellan 

kontrollportföljen och det bolag som den skulle jämföras med. 

  

För att beräkna avkastningar för de olika bolagen samt deras kontrollportföljer användes 

indexerade totalavkastningar hämtade från Thomson Reuters Datastream. Den indexerade 

totalavkastningen visar värdeförändring i bolagens aktier inklusive återinvesterade 

utdelningar.  
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3.2 Statistisk metod 

3.2.1 Signifikanstest 

Data för överavkastningar sammanställdes i en frekvenstabell och det framgick då att dessa 

var approximativt normalfördelade. Enligt Westerlund (2005) kan då ett z-test göras, om 

populationsvariansen finns tillgänglig. För att ta fram populationsvariansen skulle 

överavkastning för samtliga bolag på Stockholmsbörsen behöva beräknas för hela den period 

som undersöks. Detta hade blivit alltför omfattande att beräkna, vilket innebar att t-test istället 

tillämpades. Då används enligt Westerlund (2005) stickprovsvariansen istället för 

populationsvariansen för att signifikanstesta överavkastningen.  

  

I denna studie var de t-test som genomfördes ensidiga. Detta innebar att endast den i detta fall 

positiva sidan av normalfördelningskurvan undersöktes. Om överavkastningen inte hade visat 

en tydlig riktning, skulle båda sidorna av normalfördelningskurvan undersökts. Detta genom 

att tillämpa tvåsidiga t-test för att se om överavkastningen var signifikant skild från noll.  

  

De ensidiga t-testen genomfördes för att undersöka den positiva sidan av 

normalfördelningskurvan. Detta för att avgöra om överavkastningen var signifikant högre än 

noll. Studien använde sig av en konfidensgrad om 95 % för att avgöra statistisk signifikans. 

Följande formel användes för att signifikanstesta överavkastningen:  

  

 

  

För att möjliggöra en uppskattning av hur resultaten skilde sig mellan olika delar av den 

undersökta perioden delades data upp i två tidsperioder. Dessa perioder var år 2000 till och 

med 2006 samt år 2007 till och med 2013, det vill säga två lika långa tidsperioder. 

Signifikanstester genomfördes även för dessa två halvor av den undersökta perioden.  

  

3.2.2 Regressionsanalys 

Vidare genomfördes en multipel linjär regressionsanalys på överavkastningen för samtliga 

mätpunkter där återköp sammanföll med insynsköp. Överavkastning sattes som 

beroendevariabel och oberoende variabler var marknadsvärde, price-to-book value samt 

förekomsten av insynsköp. Att dessa variabler användes som oberoende variabler beror på att 
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de är centrala för studien. Marknadsvärde och price-to-book value var de variabler som 

användes vid konstruktion av kontrollportföljer för beräkning av överavkastning. Insynsköp 

ligger till grund för studiens resonemang kring signalering om undervärdering. Vidare ligger 

även användandet av marknadsvärde och price-to-book value som oberoende variabler i linje 

med en liknande studie av Bonaimé och Ryngaert (2013). Följande formel användes för 

regressionsanalysen: 

  

 

  

3.2.3 Känslighetsanalys 

Bland de observerade mätpunkterna förekom mätpunkter flera gånger för samma bolag. Detta 

innebär att mätpunkterna inte är oberoende av varandra. För att uppskatta effekten av att 

mätpunkterna inte är oberoende, genomfördes en känslighetsanalys. Denna gjordes genom att 

beräkna den treåriga överavkastningen för hela den undersökta perioden, där endast den första 

mätpunkten per bolag användes. Ett exempel på detta är ett av bolagen i urvalet, där återköp 

och insynsköp sammanföll under det första kvartalet år 2002 samt under det tredje kvartalet år 

2003. I detta fall beräknades treårig överavkastning endast för det första kvartalet år 2002. 

Den överavkastning som erhölls med denna metod signifikanstestades genom två olika t-test. 

Vid det första testet användes testvärdet noll, för att avgöra huruvida överavkastningen var 

statistiskt signifikant eller inte. Vid det andra testet sattes testvärdet till den överavkastning 

som beräknades för samtliga mätpunkter med kombinationen återköp och insynsköp, över 

hela den undersökta perioden. Syftet med detta signifikanstest var att försöka fastställa om 

överavkastningen för de till varandra oberoende mätpunkterna skilde sig från den 

överavkastning som observerades för samtliga mätpunkter med kombinationen återköp och 

insynsköp. 

  

3.3 Metoddiskussion  

3.3.1 Databortfall 

Förutom de avgränsningar som gjordes skedde ett visst databortfall under studiens gång. En 

typ av bortfall var bolag med negativt bokfört värde. Totalt gällde detta sju mätpunkter. Dessa 

mätpunkter exkluderades eftersom det inom ramarna för denna studie inte var möjligt att 

matcha sådana bolag med jämförbara bolag vid konstruktionen av kontrollportföljer. En 

annan typ av bortfall skedde då bolagets storlek ledde till att jämförbara bolag saknades helt 
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då kontrollportföljer skulle konstrueras i enlighet med studiens metod. Detta rörde sig om två 

mätpunkter. Detta har inneburit att totalt nio mätpunkter exkluderades. Samtliga av dessa 

mätpunkter bestod av neutral insynshandel alternativt insynsförsäljning, därför hade dessa 

bortfall ingen påverkan på de resultat som specifikt behandlar kombinationen återköp och 

insynsköp. 

  

En annan typ av bortfall berodde på att det för vissa bolag saknades nödvändig data för att 

beräkna storleken på återköp. I denna studie berodde dessa bortfall på tvingade avnoteringar 

eller avnoteringar till följd av uppköp. Eftersom data saknades angående storlek på återköp är 

det inte möjligt att bedöma dessa bortfalls inverkan på studien, detta då det inte framgår 

huruvida dessa bortfall hade kvalificerat som mätpunkter. 

  

Bortfall till följd av tvingade avnoteringar bör leda till ett överlevnadsbias i studiens urval, då 

en del av de bolag som har dålig utveckling därmed exkluderas från studien. Att vissa bolag 

som har dålig utveckling försvinner ur urvalet leder till en högre genomsnittlig utveckling 

bland de undersökta bolagen, vilket i sin tur förstärker överavkastning. Macey et al. (2008) 

presenterar i sin studie att värdet på amerikanska bolag genomsnittligen sjunker med mer än 

hälften i marknadsvärde vid tvingad avnotering. Således är det rimligt att anta att de bolag 

som tvingas till avnotering från Stockholmsbörsen hade presterat sämre än genomsnittet av de 

undersökta bolagen.  

  

Effekten av bortfall till följd av uppköp är inte lika tydlig, detta då uppköp både kan ske av 

bolag som presterar bra och bolag som presterar dåligt. Enligt Berk & DeMarzo (2017) beror 

uppköp istället främst på att det uppköpande bolaget ser framtida synergieffekter med det 

uppköpta bolaget. Det är därför svårt att uppskatta hur effekten av denna typ av bortfall 

påverkar denna studies resultat. 

  

Den sista typen av bortfall som drabbade urvalet i denna studie var de bolag som var noterade 

på Nasdaq Stockholm, men hade sin skattemässiga hemvist utanför Sverige. Detta innebär att 

data över insynshandel för dessa bolag inte finns tillgänglig. Även här är bortfallet relativt 

obetydligt för studien, då det endast rör sig om tre mätpunkter.  
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3.3.2 Gränsvärden för signifikanta återköp och insynshandel 

Som tidigare nämnts i studien har gränsvärden valts angående återköp och insynshandel. 

Detta för att handeln skall vara tillräckligt stor för att ge en signal om undervärdering. Lägre 

gränsvärden än de som användes i studien hade inneburit ett större urval. Samtidigt hade detta 

påverkat studien negativt eftersom återköps och insynsköps signalvärde då försvagats. Om 

studien hade använt sig av högre gränsvärden hade återköp och insynsköp inneburit ett 

starkare signalvärde. Detta hade dock lett till ett mindre urval. De procentuella gränser som 

används i studien ligger i linje med tidigare forskning av Bonaimé och Ryngaert (2013). Den 

absoluta gränsen på 100 000 SEK, gällande insynshandel, valdes för att inte snedvrida urvalet 

mot de mindre bolagen på Stockholmsbörsen. 

  

3.3.3 Olika insynspersoners signalvärde 

Enligt Bonaimé och Ryngaert (2013) bör fall där insynspersoner med högre nivå av insyn 

köper eller säljer aktier ge en starkare signal för investerare än de fall där insynspersoner med 

lägre nivå av insyn köper eller säljer aktier. Denna studie har dock inte rangordnat 

insynspersoners nivå av insyn. Att detta inte gavs någon hänsyn i denna studie berodde på att 

en sådan uppdelning av insynshandeln hade lett till ytterligare uppdelningar av resultatet och 

därmed troligtvis minskad statistisk signifikans. Det enda kriteriet var att de klassificerades 

som insynspersoner av Finansinspektionen.  

  

3.3.4 Kapitalförsäkringar och dess implikationer för studien 

Insynspersoner har under hela studiens undersökta period enligt Wahlin (2016) haft möjlighet 

att dölja sin insynshandel genom att använda sig av kapitalförsäkringsdepåer. Dock skriver 

han att kapitalförsäkringsdepåer användes i begränsad omfattning fram till år 2007, då dessa 

innan 2007 var en dyr form för att handla med värdepapper. År 2007 förändrades enligt 

Wahlin (2016) omständigheterna kring kapitalförsäkringsdepåer, då nätmäklare började 

tillhandahålla avgiftsfria depåer. Enligt honom ledde detta till att användandet av 

kapitalförsäkringsdepåer ökade. 

  

Denna studie har alltså ett möjligt databortfall i form av att insynshandel kan ha skett genom 

kapitalförsäkringsdepåer, och därför inte kunnat observeras i studien. Detta bortfall är svårt att 

uppskatta. Det kan alltså konstateras att studien möjligen hade haft fler mätpunkter med 

återköp och insynsköp om insynshandel genom kapitalförsäkring hade redovisats under den 
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undersökta perioden, framförallt mellan år 2007 till och med 2013 med tanke på omfattningen 

av kapitalförsäkringars användning.  

  

3.3.5 Databasers trovärdighet 

De databaser som användes i denna studie var Thomson Reuters Datastream och Holdings. 

Datastream används i hög grad av forskare inom det område som undersökts i denna studie 

(e.g. Bonaimé & Ryngaert (2013)). För att validera att data som användes i studien är korrekt 

genomfördes stickprov för data gällande återköp, insynshandel samt avkastning. Detta innebär 

att data i de olika databaserna jämfördes med information som bolagen själva har gett i sina 

årsredovisningar, data från finansinspektionen samt data från Avanza. I samtliga stickprov 

överensstämde informationen, vilket ger en ökad trovärdighet av insamlad data.  

  

3.3.6 Validitet 

En möjlig felkälla gällande studiens data grundar sig i att studien använde sig av sekundärdata 

i form av sammanställda databaser. Detta medför en risk att data inte överensstämmer med 

verkligheten. Men eftersom stickprov, se 3.3.5 Databasers trovärdighet, har utförts minskar 

denna form av validitetsproblem. Vidare kan de äldre teorierna i denna studie, det vill säga 

den av Fama (1970) samt den av Vermaelen (1981), anses bidra till lägre validitet. Detta då 

äldre teorier riskerar att vara utdaterade, dock bör detta inte påverka denna studie då dessa 

fortfarande är centrala inom det vetenskapliga området finans (e.g. Ferreira & Dionísio 

(2014), Géraldine et al. (2013) och Hsu & Krause (2016)). Den forskning som ligger till 

grund för metoden i denna studie, det vill säga den av Bonaimé och Ryngaert (2013), är i 

förhållande till teorierna ny. Detta kan anses stärka studiens validitet med avseende på delar 

av den metod som används. 

  

En fråga som kan lyftas gällande studiens validitet är huruvida de gränsvärden som satts upp 

vid avgörandet om återköps och insynshandels signifikans är tillräckliga i signalvärdesmässig 

mening. Då dessa gränsvärden syftar till att rensa för obetydligt små transaktioner kan de 

anses vara subjektiva. Detta kan möjligtvis leda till lägre validitet i studien.  

  

Studiens validitet med avseende på generaliserbarhet är låg. Detta då en extrapolering av 

studiens resultat på andra marknader bedöms vara missvisande, till följd av skillnader i 
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allmänna marknadsförhållanden samt skillnader i lagar och regleringar. Studiens resultat bör 

endast ses som representativt för Stockholmsbörsen under den period som har undersökts. 

  

3.3.7 Reliabilitet 

För att stärka studiens reliabilitet eftersträvades konsekvent hantering av data, detta gällde 

både vid insamling av data och vid beräkningar. Insamlingen av data skedde i flera omgångar 

där det sammanställda materialet från den första omgången sedan användes som referens för 

att säkerställa att samma tillvägagångssätt följdes genomgående under studien. Även vid 

beräkningar användes ett liknande tillvägagångssätt, där exempelvis mallar för beräkningar av 

avkastning och överavkastning återanvändes för samtliga mätpunkter. Trots det konsekventa 

tillvägagångssättet är det möjligt att felaktigheter har uppstått till följd av omfattande manuell 

hantering av data, där den mänskliga faktorn spelar in. 

  

Att de databaser som studien använde bedömdes som tillförlitliga efter de stickprov som 

utfördes, se 3.3.5 Databasers trovärdighet, förstärker möjligheten att återupprepa studien och 

få ett liknande resultat. Detta då förekomsten av okontrollerade fel i data som inhämtas från 

studiens datakällor bedöms vara låg.  
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4 Empiri 

4.1 Riktning av insynshandel 

Under den undersökta perioden, år 2000 till och med 2013, identifierades 220 mätpunkter 

med signifikanta återköp, bland dessa fördelade sig insynshandel enligt Tabell 1 nedan. 

Insynshandel kategoriserades enligt tre olika kategorier, insynsköp, neutral insynshandel samt 

insynsförsäljning. Dessa betecknas i tabellen som Köp, Neutral samt Sälj. 

  

Tabell 1, riktning av insynshandel 2000-2013 

Riktning 
Antal 

mätpunkter Andel 

Köp 99 45,0 % 

Neutral 85 38,6 % 

Sälj 36 16,4 % 

Totalt 220 100 % 

  

Den fördelning av insynshandel som åskådliggörs i Tabell 1 visar på att den vanligast 

förekommande kategorin var insynsköp, det vill säga insynshandel i samma riktning i 

förhållande till bolagens återköp. Denna kategori stod för 45 % av de identifierade kvartalen 

med återköp. Den minst förekommande kategorin var insynsförsäljning, det vill säga 

insynshandel i motsatt riktning som bolagens återköp, stod för 16,4 %. Resterande 38,6 % 

bestod av neutral insynshandel, alltså ingen insynshandel eller ej signifikant insynshandel. 

  

4.2 Överavkastning för perioden 2000 till 2013 

Under den undersökta perioden, år 2000 till och med 2013, identifierades 99 mätpunkter där 

återköp och insynsköp sammanföll. I Tabell 2 nedan, presenteras den genomsnittliga 

överavkastningen för de olika avkastningsperioderna. Där Kvartal 0 representerar den 

överavkastning som uppnåddes under det kvartal då återköp sammanföll med insynsköp. 

Kvartal 1 representerar den överavkastning som uppnåddes under det kvartal som följer på 

Kvartal 0. Den sista avkastningsperioden, År 3, avser den överavkastning som uppnåddes från 

och med Kvartal 0 till och med motsvarande kvartal tre år framåt i tiden.  
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Tabell 2, överavkastning 2000-2013 

Avkastningsperiod 
Antal 

mätpunkter 
Avkastning, 

urval 
Avkastning, 

kontrollportfölj Överavkastning P-värde 

Kvartal 0 99 3,31 % 1,21 % 2,09 % 0,11594 

Kvartal 1 99 5,51 % 2,56 % 2,95 % 0,04111 

År 3 99 74,62 % 49,69 % 24,93 % 0,00567 

  

Den överavkastning som presenteras ovan, i Tabell 2, har signifikanstestats och presenteras 

tillsammans med korresponderande P-värde. Överavkastningen för Kvartal 1 samt År 3 var 

båda statistiskt signifikanta med en konfidensgrad om 95 %, År 3 uppnådde även signifikans 

med en konfidensgrad om 99 %. Överavkastningen för Kvartal 0 var ej statistiskt signifikant 

med en konfidensgrad om 95 %. De två avkastningsperioder med statistiskt signifikanta 

överavkastningar, Kvartal 1 samt År 3, uppvisade en överavkastning om 2,95 % respektive 

24,93 %. Överavkastningen för den avkastningsperiod som ej uppnådde statistisk signifikans, 

Kvartal 0, uppgick till 2,09 %.  

  

4.3 Överavkastning för 2000-2006 samt 2007-2013 

Som tidigare nämndes presenteras även resultatet av den undersökta perioden uppdelat i två 

perioder. Den första perioden, år 2000 till och med 2006, omfattade 39 mätpunkter och 

presenteras i Tabell 3 nedan. Under denna period uppnådde avkastningsperioderna Kvartal 1 

samt År 3 statistisk signifikans med en konfidensgrad om 95 %, där överavkastningen 

uppgick till 3,93 % respektive 29,83 %. Överavkastningen för den avkastningsperiod som ej 

uppnådde statistisk signifikans, Kvartal 0, uppgick till 2,89 %. 

  

Tabell 3, överavkastning 2000-2006 

Avkastningsperiod 
Antal 

mätpunkter 
Avkastning, 

urval 
Avkastning, 

kontrollportfölj Överavkastning P-värde 

Kvartal 0 39 7,57 % 4,68 % 2,89 % 0,09124 

Kvartal 1 39 9,41 % 5,49 % 3,93 % 0,04055 

År 3 39 84,10 % 54,27 % 29,83 % 0,04932 

  

Den andra perioden, år 2007 till och med 2013, omfattade 60 mätpunkter och presenteras i 

Tabell 4 nedan. Under denna period uppnådde avkastningsperiod År 3 statistisk signifikans 

med en konfidensgrad om 95 %, där överavkastningen uppgick till 21,7 %. Överavkastningen 
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för de avkastningsperioder som ej uppnådde statistisk signifikans, Kvartal 0 samt Kvartal 1, 

uppgick till 1,57 % respektive 2,31 %. 

  

Tabell 4, överavkastning 2007-2013 

Avkastningsperiod 
Antal 

mätpunkter 
Avkastning, 

urval 
Avkastning, 

kontrollportfölj Överavkastning P-värde 

Kvartal 0 60 0,54 % -1,03 % 1,57 % 0,26817 

Kvartal 1 60 2,97 % 0,66 % 2,31 % 0,16850 

År 3 60 68,45 % 46,71 % 21,74 % 0,02840 

  

4.4 Överrepresentation av mätpunkter 

I Graf 1 nedan åskådliggörs antalet mätpunkter, fördelat per år. Det vill säga antal kvartal per 

år där ett bolag genomförde återköp under samma kvartal som det förekom insynsköp. Det 

antal mätpunkter som observerades under den undersökta perioden varierade mellan 1 och 18 

per år. Av de 99 mätpunkter som observerades under perioden förekom 41 stycken mellan år 

2006 till och med 2008. Med andra ord förekom cirka 40 % av observationerna under cirka 20 

% av mätperioden. 

  

Graf 1, översikt av observationer 
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Till följd av den koncentration av mätpunkter som observerades mellan år 2006 till och med 

2008, presenteras i Tabell 5 nedan de genomsnittliga överavkastningarna för de olika 

avkastningsperioderna under denna period. Perioden omfattade 41 mätpunkter. Under denna 

period uppnådde avkastningsperioderna Kvartal 1 samt År 3 statistisk signifikans med en 

konfidensgrad om 95 %, där överavkastningen uppgick till 6,62 % respektive 44,35 %. 

Överavkastningen för den avkastningsperiod som ej uppnådde statistisk signifikans, Kvartal 

0, uppgick till -2,28 %. 

  

Tabell 5, överavkastning 2006-2008 

Avkastningsperiod 
Antal 

mätpunkter 
Avkastning, 

urval 
Avkastning, 

kontrollportfölj Överavkastning P-värde 

Kvartal 0 41 -4,01 % -1,73 % -2,28 % 0,14865 

Kvartal 1 41 2,48 % -4,14 % 6,62 % 0,01204 

År 3 41 47,32 % 2,97 % 44,35 % 0,00009 

  

4.5 Överavkastning för endast återköp 2000-2013 

För att kunna jämföra återköp och insynshandel med endast återköp som signal på 

undervärdering redovisas, i Tabell 6 nedan, överavkastningar för de olika 

avkastningsperioderna under hela den undersökta perioden, med endast återköp som signal på 

undervärdering. 

  

Tabell 6, överavkastning endast återköp 2000-2013 

Avkastningsperiod 
Antal 

mätpunkter 
Avkastning, 

urval 
Avkastning, 

kontrollportfölj Överavkastning P-värde 

Kvartal 0 211 2,90 % 0,82 % 2,08 % 0,49761 

Kvartal 1 211 3,96 % 1,70 % 2,26 % 0,26895 

År 3 211 67,96 % 49,40 % 18,56 % 0,15000 

  

Som kan utläsas ur Tabell 6 ovan, bestod denna urvalsgrupp av 211 mätpunkter. De 

observerade överavkastningarna uppgick till 2,08 %, 2,26 % samt 18,56 % för respektive 

avkastningsperiod. Notera att ingen av dessa överavkastningar uppnådde statistisk signifikans. 

En central skillnad i denna tabell, jämfört med de andra där överavkastningar presenteras, är 

att det P-värde som presenteras syftar till huruvida dessa överavkastningar är signifikant lägre 

än de för motsvarande avkastningsperioder då återköp kombinerat med insynshandel används 
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som signal. Det som presenteras är alltså inte huruvida dessa överavkastningar är signifikant 

högre än noll. 

  

4.6 Regressionsanalys 

I Tabell 7 nedan, presenteras resultaten av den regressionsanalys som genomfördes med 

överavkastning som beroendevariabel. Urvalet var de bolag som genomförde återköp under 

perioden år 2000 till och med 2013.  

  

Tabell 7, regressionsanalys 2000-2013 

Bestämmandevariabel 
Antal 

mätpunkter Koefficient P-värde 

Marknadsvärde, MSEK 211 -0,00000293 0,171 

Book-to-market value 211 0,0085011 0,105 

Insynsköp (dummy) 211 0,0993326 0,418 

Konstant 211 0,1537007 0,08 

  

Som kan utläsas ur Tabell 7 ovan, var marknadsvärde den enda av de undersökta variablerna 

som hade en negativ påverkan på överavkastning, det vill säga ett högre marknadsvärde 

innebar en lägre överavkastning. Den dummyvariabel som användes, förekomsten av 

insynsköp, hade en positiv påverkan om cirka 10 procentenheter. Samtliga oberoende 

variabler saknade statistisk signifikans, vilket innebär att de skall tolkas med försiktighet.  

  

4.7 Känslighetsanalys 

I Tabell 8 nedan presenteras överavkastningen för de mätpunkter som undersöktes med avsikt 

att testa hur studiens resultat påverkas av eventuella beroendeförhållanden mellan mätpunkter. 

Denna känslighetsanalys genomfördes för hela den undersökta perioden.  

  

Tabell 8, känslighetsanalys 2000-2013 

Avkastningsperiod Testvärde 
Antal 

mätpunkter Överavkastning P-värde 

År 3 0 % 41 17,93 % 0,085807 

År 3 24,93 % 41 17,93 % 0,289977 
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5 Analys 

5.1 Hypotesprövning 

5.1.1 Semi-stark effektivitet 

Studiens första frågeställning, huruvida det är möjligt att med variablerna återköp och 

insynsköp motbevisa att semi-stark effektivitet råder, besvaras med att semi-stark effektivitet 

inte råder på Stockholmsbörsen. Detta då studiens resultat leder till att nollhypotesen (i) 

förkastas. 

  

(i) H0: semi-stark effektivitet, i enlighet med den effektiva marknadshypotesen, råder 

på Stockholmsbörsen. 

(i) H1: semi-stark effektivitet, i enlighet med den effektiva marknadshypotesen, råder 

inte på Stockholmsbörsen. 

  

Detta resultat gäller för perioden år 2000 till och med 2013, se Tabell 2. De resultat som 

presenteras i studiens empiri varierar sett till olika avkastningsperioder samt hur den 

undersökta perioden delats upp. Till grund för att besvara frågeställningen ligger hela den 

undersökta perioden, det vill säga år 2000 till och med 2013. De resultat som observerades 

under perioden visar på en statistiskt signifikant överavkastning för både Kvartal 1 och År 3. 

Där Kvartal 1 uppvisade en överavkastning om 2,95 % och År 3 uppvisade en överavkastning 

om 24,93 %. Att statistisk signifikans saknades för Kvartal 0 innebär att den överavkastning 

som observerats under denna avkastningsperiod inte kan säkerställas. Detta påverkar inte 

förkastandet av nollhypotesen, då den statistiskt signifikanta överavkastningen under de två 

andra avkastningsperioderna är tillräcklig för att förkasta nollhypotesen.  

  

De resultat som framgår ovan innebär ett stöd för det som nämns tidigare, under rubrik 2.2 

Signalering, gällande att signalering kan bidra till att felaktig prissättning av aktier minskar 

genom den signal som återköp och insynsköp innebär. 

  

Att Stockholmsbörsen inte var semi-starkt effektiv under den undersökta perioden bedöms ha 

grund i ett av de marknadsförhållanden som beskrivs i den teoretiska bakgrunden under rubrik 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen. Det tredje marknadsförhållandet innebär att alla på 

marknaden skall ha samma syn på den information som finns tillgänglig, och således gör 

ingen enskild investerare kontinuerligt bättre analyser än den genomsnittlige investeraren. 
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Studien visar att överavkastning kunde uppnås, under den undersökta perioden, genom att 

handla på signalen återköp kombinerat med insynsköp. Detta tyder på att insynspersoner i 

genomsnitt kontinuerligt gjorde bättre analyser, gällande det egna bolaget, än den 

genomsnittlige investeraren.       

  

5.1.2 Kombinationen återköp och insynsköp som signal på undervärdering 

Studiens andra frågeställning, huruvida det är möjligt att med kombinationen återköp och 

insynsköp uppnå högre överavkastning än med endast återköp, kan inte besvaras. Detta då 

avsaknaden av statistisk signifikans i både studiens regressionsanalys och jämförelsen, 

kombinationen återköp och insynsköp med endast återköp, leder till att nollhypotesen (ii) inte 

förkastas. 

  

(ii) H0: kombinationen återköp och insynsköp som signal på undervärdering uppnår 

inte högre överavkastning än endast återköp. 

(ii) H1: kombinationen återköp och insynsköp som signal på undervärdering uppnår 

högre överavkastning än endast återköp. 

  

Resultatet av den regressionsanalys som genomfördes i studien, se Tabell 7, tyder på att 

förekomsten av insynsköp har en positiv påverkan på överavkastning om cirka tio 

procentenheter. Detta resultat är osäkert då det har en signifikansgrad om cirka 58 %, och 

alltså endast kan ses som en indikation på att insynsköp förstärker återköp som signal på 

undervärdering. Värt att ha i åtanke är att det avgörande för frågeställningen är huruvida 

insynsköp som signal tillför något utöver den signal som återköp innebär, inte att den 

specifika påverkan om cirka tio procentenheter stämmer. Alltså att koefficienten för 

insynsköp är positiv. 

  

En ytterligare indikation på att kombinationen återköp och insynsköp är en starkare signal på 

undervärdering än endast återköp, är de resultat som presenteras i Tabell 6. I tabellen kan 

utläsas att med endast återköp som signal uppnåddes en genomsnittlig treårig överavkastning 

om 18,56 % under perioden år 2000 till och med 2013. När denna överavkastning jämförs 

med den som uppnås med hjälp av kombinationen återköp och insynsköp som signal, under 

samma undersöknings- och avkastningsperiod, framgår det att kombinationen resulterar i en 

cirka 7,5 procentenheter högre överavkastning, 24,93 %. Likt det som nämns i stycket ovan 
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innefattar detta resonemang en osäkerhet i form av avsaknad av statistisk signifikans. När 

signifikansen av den observerade överavkastningen om 18,56 % testades framgick det att den 

var lägre än 24,93 % med en konfidensgrad om 85 %. Alltså bör även detta resultat endast ses 

som en indikation, då det inte uppnådde en konfidensgrad om 95 %. 

  

5.2 Jämförelse med andra studier 

I studien av Ikenberry et al. (1995) observerades en genomsnittlig fyraårig överavkastning om 

12 % när de undersökte återköp som signal om undervärdering. Detta kan ställas i relation till 

den genomsnittliga treåriga överavkastning om 24,93 % som observerades i denna studie, när 

återköp kombinerat med insynsköp undersöktes. Det framgår således att kombinationen 

återköp och insynsköp kan vara en starkare signal om undervärdering än enbart återköp. Men 

som tidigare har tagits upp i metoddiskussionen, bör denna koppling göras med försiktighet. 

Detta då det rör sig om en annan marknad med andra marknadsförhållanden, lagar och regler 

samt en annan tidsperiod. För att möjliggöra en rättvis jämförelse skulle det krävas att en ny 

studie görs för att belysa de eventuella skillnaderna mellan de förhållanden som råder för de 

två studierna.  

  

I studien av Bonaimé och Ryngaert (2013) observerades en genomsnittlig treårig 

överavkastning om 16 % när de undersökte återköp och insynsköp som signal på 

undervärdering. Om resultatet av deras studie jämförs med det som påvisas av Ikenberry et al. 

(1995) framgår det även här att kombinationen återköp och insynsköp kan vara en starkare 

signal om undervärdering än enbart återköp. Denna jämförelse bör ses som mer rättvisande än 

den som görs i föregående stycke, mellan vår studie och den av Ikenberry et al. (1995), då 

studierna genomfördes på samma marknad. Dock genomfördes de under delvis olika 

tidsperioder. 

  

Denna studies resultat, i jämförelse med den av Ikenberry et al. (1995), tyder som tidigare 

nämnts på att återköp och insynsköp kan vara en starkare signal på undervärdering än enbart 

återköp. Resultatet i studien av Bonaimé och Ryngaert (2013) tyder även det på samma sak i 

jämförelse med den av Ikenberry et al. (1995). Som tidigare nämnts kan en jämförelse mellan 

vår studie och den av Ikenberry et al. (1995) vara missvisande. Men att den mer rättvisande 

jämförelsen, mellan studien av Bonaimé och Ryngaert (2013) respektive Ikenberry et al. 

(1995), tyder på att samma sak, kan ses som understödjande för vår studies resultat med 
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avseende på överavkastning. Det vill säga att insynsköp ökar trovärdigheten i den signal om 

undervärdering som uppstår vid återköp. 

  

5.3 Perioduppdelningar av resultat 

I empirin under rubrik 4.3 redovisas den undersökta periodens data i två separata halvor, se 

Tabell 3 och Tabell 4. När överavkastningarna för de två halvorna redovisas separat uppnås 

ett liknande resultat som det för hela den undersökta perioden, från år 2000 till och med 2013. 

Det var endast överavkastningen för avkastningsperiod År 3 som uppnådde statistiskt 

signifikant överavkastning, med en signifikansgrad om 95 %, under båda halvorna av den 

undersökta perioden. Detta innebär att År 3 är den enda avkastningsperioden som kan 

jämföras, mellan de två halvorna, med en tillfredsställande grad av säkerhet. 

  

För den tidigare halvan, från år 2000 till och med 2006, var den treåriga överavkastningen 

29,83 %. Medan den treåriga överavkastningen för den senare halvan, från år 2007 till och 

med 2013, var 21,74 %. Således observerades en 37 % högre överavkastning under den 

tidigare halvan av den undersökta perioden, jämfört med den senare. 

  

Att avkastningsperiod År 3 uppnådde statistiskt signifikant överavkastning för båda halvorna 

av den undersökta perioden innebär att den första av de båda nollhypoteserna (i) kan 

förkastas, även då de båda halvorna undersöks separat. Ur detta kan det i studien fastslås att 

förkastandet av nollhypotes (i) under 5.1.1 Semi-stark effektivitet, gällande hela den 

undersökta perioden, inte är beroende av ett till en av de två halvorna koncentrerat resultat. 

  

I och med att en överrepresentation av mätpunkter noterades under perioden år 2006 till och 

med 2008, se Graf 1, särredovisas den genomsnittliga överavkastningen för denna period, se 

Tabell 5. En statistiskt signifikant treårig överavkastning om cirka 44 % kan utläsas för 

perioden, vilken kan ställas i relation till överavkastningen om cirka 25 % för hela den 

undersökta perioden. Perioden år 2006 till och med 2008 står, som tidigare nämnts, för cirka 

40 % av mätpunkterna. Detta innebär att resterande 60 % av mätpunkterna hade en 

genomsnittlig treårig överavkastning om cirka 12 %. Med andra ord är en stor del av den 

treåriga överavkastning som observeras, för hela den undersökta perioden, hänförlig till 

perioden år 2006 till och med 2008.  
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Denna period med överrepresentation av mätpunkter och, i jämförelse med hela den 

undersökta perioden, högre överavkastning sträckte sig över den senaste finanskrisen. Därför 

är det möjligt att finanskrisen hade en inverkan på denna periods resultat. Att bolag köper 

tillbaka aktier vid en börsnedgång kan tänkas bero på att bolagsledningen anser att nedgången 

i bolagets aktiekurs är överdriven i förhållande till en eventuell försämring i bolagets 

lönsamhet. Denna syn på potentiell undervärdering kan leda till både återköp och insynsköp 

trots den osäkerhet som brukar råda på marknaden under finansiella kriser. Att en 

överrepresentation av mätpunkter observerades under finanskrisen kan bero på att marknaden 

överreagerade till följd av det negativa tonläget på börsen och i media. Detta kan ha bidragit 

till att även bolag med goda förutsättningar drabbades av kursnedgång, vilket i sin i sådant fall 

leder till ökade möjligheter till återköp och insynsköp på grund av undervärdering. I de bolag 

som var mer utsatta under finanskrisen kan styrelsen ha ansett att ett återköp skulle vara för 

riskfyllt. Både för att likvida medel behövde användas till annat i bolaget och risken att 

aktiekursen skulle falla ännu mer. Detta skulle kunna vara förklaringen till att 

överavkastningen för de mätpunkter som observeras under finanskrisen är hög i relation till 

övriga mätpunkter. 

  

5.4 Insynshandelns riktning 

Som tidigare nämnts i problemformuleringen, är återköpande bolag enligt Ikenberry et al. 

(1995) i genomsnitt undervärderade. Därför bör insynshandel bestå av insynsköp eller neutral 

insynshandel under de perioder då bolag genomför återköp, eftersom rationella 

insynspersoner då har en möjlighet att göra vinst genom insynsköp alternativt genom att 

behålla eventuella befintliga innehav. I problemformuleringen nämns också att Bonaimé och 

Ryngaert (2013) i sin studie observerar det motsatta, att insynsförsäljning förekommer mer 

frekvent än insynsköp under kvartal med återköp.  

  

De observationer som har gjorts i denna studie stödjer det resonemang som följer på resultatet 

av Ikenberry et al. (1995), att insynsförsäljning i genomsnitt inte bör observeras under kvartal 

med återköp. Av studiens 220 observerade kvartal med återköp stod kvartalen med insynsköp 

eller neutral insynshandel för totalt 184 observationer, det vill säga cirka 84 %, se Tabell 1 

under empiri. 
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De fall där bolagen gör återköp bör framförallt tyda på att ledningen anser att aktien är 

undervärderad, även om ytterligare anledningar nämns under rubrik 2.3 Anledningar till 

återköp utöver undervärdering. Att denna studie observerade att det i cirka 16 % av kvartalen 

med återköp även skedde insynsförsäljning behöver inte innebära att insynspersonen i fråga 

ansåg att bolaget är övervärderat. Istället kan det tänkas bero på att insynspersoner under 

dessa kvartal sålde aktier för att finansiera inlösen av aktieoptioner. Någon hänsyn till detta 

har inte tagits i studien, då det i data över historiska transaktioner inte presenteras anledning 

till försäljningen. Vid ett sådant scenario registreras endast en insynsförsäljning. Detta 

eftersom de tekniskt sett inte köper aktier i bolaget, utan istället löser in sina optioner. Kopplat 

till detta finns en annan anledning till återköp än undervärdering. Då bolaget behöver 

tillhandahålla aktier vid inlösen av optioner kan detta leda till att bolaget genomför återköp. 

Återköp kopplade till inlösen av optioner bör inte ha någon betydande inverkan på studien. 

Detta då optionsinlösen motsvarande minst 1 % av marknadsvärdet, den gräns som används i 

studien, bör vara ovanligt. 

  

Om återköp genomförs av andra anledningar än undervärdering, framstår insynsförsäljning 

inte som motsägelsefullt då återköpet inte genomförs på grund av att bolaget är undervärderat. 

Genomförs återköp exempelvis av bolaget för att minska eget kapital, finns det inget tydligt 

incitament för insynsköp. Detta innebär att insynspersoner kan välja att sälja aktier i samband 

med återköp om de uppfattar bolaget som övervärderat eller exempelvis är i behov av 

likvider. 

  

5.5 Förhållande till lagar och regleringar gällande insynshandel 

Svensk lagstiftning gällande insynshandel har ändrats över tid, vilket framgår när man ser de 

lagar och regler som refereras i denna studie. Att det dessutom tillkommit nya regleringar från 

annat håll, som EU och Nasdaq, gör att marknadsförhållandena på aktiemarknaden inte var de 

samma i början som i slutet av den i studien undersökta tidsperioden.  

  

Då aktiebolagslagen är under ständig förändring kan det leda till svårigheter med att 

extrapolera studiens resultat på andra tidsperioder än den som undersöks i studien. Ser man 

till år 2017 när studien genomförs är lagarna om insynsköp de hårdaste i svensk historia, se 

rubrik 2.5 Lagar och regleringar kring insynshandel och återköp. Ett exempel på den skärpta 

lagstiftningen är införandet av SFS 2016:717, vilken förbjuder insynshandel av personer i 
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ledande ställning inom bolaget, under 30 dagar innan delårs- och årsrapporter. Sådan 

begränsande lagstiftning kan leda till att insynspersoner väljer att undvika att handla med 

aktier i det egna bolaget, då de riskerar att bryta mot lagen. Samtidigt kan insynspersoner 

numera inte längre dölja sina innehav i kapitalförsäkringsdepåer. Därmed skulle ett annat 

resultat gällande överavkastning möjligen uppnås till följd av den hårdare lagstiftningen om 

studien replikeras för år 2017 och framåt. 

  

Den treåriga överavkastning som observerades under den första halvan av den undersökta 

perioden överträffade den treåriga överavkastningen under den senare halvan med cirka åtta 

procentenheter. Att överavkastningen var högre under den tidigare perioden kan möjligen 

härledas till att regleringar kring insynshandel har skärpts. Om de lagar och regleringar som 

gällde under den tidigare halvan av undersökningsperioden också hade varit gällande under 

den senare halvan, är det möjligt att studien hade kunnat identifiera fler mätpunkter. Som det 

är nu bör hårdare lagstiftning gällande insynshandel leda till att viss insynshandel uteblev, 

trots att bolag var undervärderade.  

  

Skillnader i lagar och regler gällande insynshandel leder också till att studien är svår att 

jämföra med forskning gjord på andra marknader än Stockholmsbörsen. Friare lagar och 

regler kring insynshandel bör rimligtvis leda till mer omfattande insynshandel. På samma sätt 

bör marknader med striktare lagar och regler resultera i mindre omfattande insynshandel. 

Detta då insynspersoner går miste om fler investeringsmöjligheter till följd av att de skulle 

vara otillåtna. 

  

5.6 Känslighetsanalys 

Den känslighetsanalys som genomfördes och presenteras i Tabell 8 tyder på att det finns en 

effekt i studiens resultat som kan härledas till beroende mellan mätpunkterna. När 

överavkastning beräknades för endast de mätpunkter som är den första observerade för varje 

bolag, uppnåddes en treårig överavkastning om 17,93 %. När denna överavkastning sätts i 

förhållande till den som beräknats för samtliga mätpunkter med kombinationen återköp och 

insynsköp, 24,93 %, framgår en skillnad. Dock uppnådde överavkastningen om 17,93 % en 

signifikansgrad om 71 % och var alltså inte statistiskt signifikant, detta när den testades för att 

avgöra huruvida den var skild från 24,93 %. Utöver detta uppnådde överavkastningen om 

17,93 % inte heller statistisk signifikans när den testades mot 0 %, då signifikansgraden var 
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91,4 %. Som nämns inledningsvis tyder känslighetsanalysen på att det beroendeförhållande 

som föreligger, mellan de mätpunkter som rör samma bolag, har en effekt på studiens resultat. 

Denna effekt kan dock inte säkerställas, eftersom statistisk signifikans saknas.   
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Studiens resultat  

Den första delen av studiens syfte är att utreda om semi-stark effektivitet enligt den effektiva 

marknadshypotesen råder. Att studien resulterar i statistiskt signifikant överavkastning 

innebär att Stockholmsbörsen inte var semi-starkt effektiv under den undersökta perioden, 

från år 2000 till och med 2013. Således existerade allmänt tillgänglig information som inte 

återspeglades i aktiepriset. Vidare syftar studien även till att avgöra om kombinationen 

återköp och insynsköp som signaler på undervärdering uppnår högre överavkastning än endast 

återköp. Eftersom både det t-test och den regressionsanalys som genomfördes för att testa 

detta inte påvisade en tillfredsställande signifikansgrad, kan inte studien fastslå att 

kombinationen återköp och insynsköp uppnår högre överavkastning än endast återköp. Detta 

innebär att studien inte med säkerhet kan fastslå att insynshandel under perioder av återköp 

stärker signalen att bolaget är undervärderat. Däremot tyder både de observerade 

överavkastningarna och regressionsanalysen på att kombinationen återköp och insynsköp som 

signaler på undervärdering uppnår högre överavkastning än endast återköp. 

  

6.2 Kunskapsbidrag 

Det kunskapsbidrag som denna studie mynnar ut i är delvis att stödja den forskning som 

bestrider att marknaden är effektiv. Detta genom att identifiera en specifik tidsperiod och 

marknad där semi-stark effektivitet inte råder. Då den effektiva marknadshypotesen främst 

används konceptuellt och av få tolkas i strikt mening (Shiller, 2003), kan studiens 

kunskapsbidrag gällande just den effektiva marknadshypotesen ses som marginellt. 

Resonemang kring den effektiva marknadshypotesen syftar främst till att underbygga studiens 

andra frågeställning, gällande överavkastning.  

  

Ytterligare kunskapsbidrag av denna studie är kopplat till forskning kring signalering. I denna 

studie fastslås att genom att följa den signal som uppstår då bolag genomför återköp kan 

undervärderade bolag identifieras. Detta ligger i linje med, samt stödjer den forskning som 

säger att återköp kan tyda på att bolag är undervärderade (e.g. Ikenberry et al. (1995) och 

Vermaelen (1981)). Att studien fastslår att återköp är en signal om undervärdering stödjer 

även en av de anledningar som Dittmar (2000) nämner kan ligga till grund till varför bolag 

genomför återköp, nämligen att de skulle vara undervärderade.  
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Studiens ansats att avgöra huruvida kombinationen återköp och insynsköp som signaler på 

undervärdering leder till högre överavkastning än endast återköp mynnar inte ut i någon 

definitiv slutsats. Detta innebär att kunskapsbidraget kopplat till kombinationen återköp och 

insynsköp endast består av en indikation om att kombinationen leder till högre 

överavkastning, och således inte ett definitivt påstående om att så är fallet. Trots att denna 

ansats endast mynnar ut i en indikation, till följd av avsaknad av statistisk signifikans, kan den 

ses som stödjande för det resultat som erhålls i studien av Bonaimé och Ryngaert (2013). Ett 

sådant stöd kan vara bra då kombinationen återköp och insynsköp som signal på 

undervärdering är relativt outforskad. Under den litteraturgenomgång som gjordes för denna 

studie identifierades endast två studier som undersökt samma kombination med avseende på 

undervärdering, den av Bonaimé och Ryngaert (2013) samt den av Chan et al. (2012). 

  

6.3 Diskussion och forskningsförslag 

Studiens resultat vilar tungt på den metod som används för att uppskatta den förväntade 

avkastningen. Detta öppnar upp för möjligheten att någon annan metod än den som används i 

studien skulle kunna ge ett annat resultat. Således skulle det vara givande om denna studie 

utvidgades med någon eller några av dessa metoder, exempelvis CAPM. En sådan utvidgning 

skulle antingen resultera i konflikterande resultat eller något som möjligtvis kan tolkas som 

stödjande för denna studies resultat. Ett konflikterande resultat skulle kunna bidra med 

tydliggörande kring hur dessa metoder skiljer sig i denna studies sammanhang.  

  

Den regressionsanalys som genomfördes gjordes med de oberoende variablerna insynsköp, 

marknadsvärde samt price-to-book value. Av dessa variabler lyfts endast koefficienten 

gällande insynsköp i analysen, detta då de två andra variablerna inte resulterade i, för denna 

studie, tolkningsbara koefficienter samt att insynsköp är en av de mer centrala variablerna i 

denna studie. Att genomföra en regressionsanalys med fler oberoende variabler kan möjligtvis 

tydliggöra andra effekter på överavkastning än de två signaler som denna studie fokuserar på. 

Därför skulle en framtida utveckling av studien kunna omfatta en utökning av 

undersökningsvariabler i syfte att identifiera ytterligare signaler på undervärdering.  

  

Med en större jämförbar marknad hade studien fått fler mätpunkter, vilket hade ökat studiens 

möjligheter till djupare analys. När denna studie försökte göra fler uppdelningar än vad som 

redan genomförts i studien uppstod problem till följd av urvalets storlek, detta på grund av 
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Stockholmsbörsens storlek samt den begränsade period då återköp har varit tillåtet. Ett större 

urval hade således inneburit en större möjlighet att dela upp data för att kunna studera fler 

variabler. En sådan uppdelning kunde exempelvis ha varit att undersöka eventuella skillnader 

i resultatet med avseende på branschtillhörighet. Detta genomfördes i studien, men både 

signifikanstest och regressionsanalys ledde till ofullständiga resultat på grund av det smala 

urvalet och dessa presenteras därför inte.  

  

För att bilda ett större urval skulle det vara möjligt att undersöka alla nordens börser som en 

gemensam marknad. En övergripande studie av samtliga nordiska börser kan vara intressant 

för framtida forskning då dessa länder i många avseenden är lika. Det är svårt att med någon 

form av säkerhet göra uttalanden om huruvida de marknadsförhållanden, exempelvis lagar, 

som råder på respektive marknad möjliggör en sådan studie, därför är dess genomförbarhet 

inte något som kan förutsättas. Vid genomförandet av en sådan studie bör den, utöver det som 

undersöks i denna studie, utökas med att undersöka vilka specifika egenskaper hos de 

enskilda marknaderna som kan ligga till grund för eventuella skillnader i resultat. Dessa 

eventuella skillnader i marknadsförhållanden gör det även svårt att applicera resultaten i 

denna studie på andra marknader än den som undersökts.  

  

Den av studiens uppdelade perioder som gav högst överavkastning var perioden år 2006 till 

och med 2008. Som tidigare nämnts i analysen under 5.3, sträckte sig denna period över den 

senaste finanskrisen, vilket kan ha bidragit till den högre överavkastningen jämfört med den 

för hela den undersökta perioden. Att vidare undersöka hur kombinationen återköp och 

insynsköp som signal på undervärdering påverkas av finansiella kriser kan vara en inriktning 

för framtida studier. Om en sådan studie skall genomföras är det nödvändigt att studien 

sträcker sig över en längre period än denna studie för att täcka upp fler kriser. Således måste 

den framtida studien genomföras på andra marknader än den svenska, då den begränsas av 

den period som återköp har varit tillåtet. 

  

Denna studie har inte delat upp insynspersoner i olika nivåer av insyn. Studien av Bonaimé 

och Ryngaert (2013), se rubrik 2.2 Signalering, visar att en sådan uppdelning hade kunnat 

leda till en högre överavkastning, genom att endast ta hänsyn till insynsköp genomförda av 

personer med högre nivå av insyn. Då det på en annan marknad har observerats att en sådan 

uppdelning av insynspersoner leder till högre överavkastning, hade det varit intressant att se 

en sådan uppdelning i en framtida studie gjord på Stockholmsbörsen. 
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