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Abstrakt 

Titel: Insiderhandel och signalvärde - En eventstudie på den svenska börsmarknaden mellan            

åren 2016-2020 

Seminariedatum: 2021-01-15 

Kurs: FEKH89 - Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp 

Författare: August Rydell, Hugo Sandh & Therése Schultz 

Handledare: Göran Anderson 

Nyckelord: Insiderhandel, abnormal avkastning, eventstudie, informationsasymmetri,      

signalhypotes. 

Syfte: Uppsatsens primära syfte är att undersöka huruvida marknaden på kort sikt uppfattar             

ett signalvärde i insiderhandel på den svenska börsen. Ett delsyfte är att också undersöka              

huruvida signalvärdet påverkas av utvalda bakomliggande faktorer. 

Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. Eventstudie med hypotesprövning genom          

t-test. 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska omfång, vilket används för att tolka studiens           

empiriska resultat, utgörs av tidigare forskning inom områdena effektiv marknad,          

informationsasymmetri och signalhypotes. 

Empiri: Studien undersöker insidertransaktioner på den svenska börsen under tidsperioden          

2016-2020. Insidertransaktioner inhämtas från Finansinspektionen, och aktiekurser inhämtas        

från Compustat via Wharton Research Data Services. 

Slutsats: Undersökningen finner ett statistiskt signifikant signalvärde i insiderhandel på den           

svenska börsmarknaden på kort sikt, vilket manifesterar sig i abnormala kursrörelser i direkt             

anslutning till publicerandet av insidertransaktioner. Resultaten indikerar att marknaden         

uppfattar ett starkare signalvärde i avyttringar än förvärv. Viss skillnad kan påvisas i hur              

marknaden uppfattar signalvärdet i insidertransaktioner beroende på bolagsstorlek,        

transaktionsstorlek och insiderns befattning. Avsaknad av statistisk signifikans gör dock att           

det inte går att dra fullständiga jämförelser inom de undersökta variablerna. 

 



 

Abstract 

Title: Insider trading and signaling content - An event study on the Swedish stock market               
between the years 2016-2020 

Seminar date: 2021-01-15 

Course: FEKH89 – Bachelor thesis in business administration, 15 University Credit Points            

(15 ECTS). Major: Finance 

Authors: August Rydell, Hugo Sandh & Therése Schultz 

Advisor: Göran Anderson 

Keywords: Insider trading, abnormal return, event study, information asymmetry, signaling          

hypothesis. 

Purpose: The primary purpose of the thesis is to investigate whether the market in the short                

term perceives signaling content in insider trading on the Swedish stock exchange. A             

sub-purpose is to also investigate whether the signaling content is affected by selected             

underlying factors. 

Methodology: Quantitative method with deductive approach. Event study with hypothesis          

testing through t-tests. 

Theoretical perspective: The theoretical scope of the thesis, which is used to interpret the              

empirical results of the study, consists of previous research in the areas of efficient market,               

information asymmetry and signaling hypothesis. 

 
Empirical foundation: The study examines insider transactions on the Swedish stock market            

during the period 2016-2020. Insider transactions are obtained from Finansinspektionen, and           

share prices are obtained from Compustat via Wharton Research Data Services.  

Conclusion: The study finds statistically significant signaling content in insider transactions           

on the Swedish stock market in the short term, which manifests itself in abnormal stock price                

movements in direct connection to the publication of insider transactions. The results indicate             

that the market perceives a stronger signaling content in sales than purchases. The study also               

finds a difference in how the market perceives the signaling content in insider transactions              

depending on firm size, the size of the transaction, and the position of the insider. However, a                 

lack of statistical significance prevents complete comparisons within the studied variables. 

 



 

Begrepp 

Abnormal avkastning (AR): Avser avkastning utöver den avkastning som skulle uppnåtts om            

det undersökta eventet inte ägt rum, och utgörs av skillnaden mellan faktiskt avkastning och              

förväntad avkastning. 

Ackumulerad abnormal avkastning (CAR): Den ackumulerade abnormala avkastningen för         

samtliga dagar inom ett eventfönster. 

Eventfönster: Den period under vilken den abnormala avkastningen analyseras, och som           

sträcker sig ett visst antal dagar innan och efter eventet. 

Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR): Den genomsnittliga abnormala avkastningen för         

respektive dag i eventfönstret.  

Genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning (CAAR): Den genomsnittliga ackumulerade        

abnormala avkastningen för samtliga eventfönster i en portfölj. 

Insider: En person inom ett bolag som på ett särskilt sätt har insyn samt information om                

bolagets framtidsutsikter. Utgörs exempelvis av VD, ekonomichefer, styrelse och ledning i           

dotterbolag. 

Outsider: En person som enbart har tillgång till offentlig information om ett bolag. 

Signalvärde: Det värde marknaden sätter på de signaler som en insidertransaktion sänder,            

vilket manifesterar sig genom aktiekursens rörelser. 

Överavkastning: Positiv abnormal avkastning.  
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1.     Introduktion 

I en inledande del redogörs för studiens bakgrund varpå en problematisering inom ämnet tar              

vid. Vidare specificeras studiens syfte och frågeställningar samt att avgränsningar,          

uppsatsens bidrag och disposition klargörs. 

1.1 Bakgrund 

Insiderhandel, när en person handlar med finansiella instrument inom det egna bolaget, är ett              

område som har intresserat internationella forskare och investerare under många årtionden.           

Fokus för forskning inom ämnet är bland annat lagar och regleringars inverkan på             

insiderhandel (Dardas & Güttler, 2011; Wang, Shin & Francis, 2012; Knewtson & Nofsinger,             

2014), signalvärdet i insiderhandel (Levy & Lazorovich, 1995; Lakonishok & Lee, 2001)            

samt insiderhandel relaterat till teorin om en effektiv marknad (Fama, 1970; Rozeff &             

Zaman, 1988). Famas (1970) teori om en effektiv marknad är en vedertagen teoretisk             

språngbräda inom finansiell forskning vilken antar att marknaden är effektiv i den bemärkelse             

att aktier är korrekt prissatta då de till fullo återspeglar all tillgänglig information. Seyhun              

(1986) argumenterar i sin studie, med data från 1975-1981, för att insiders är bättre              

informerade om bolagets troliga utveckling än allmänheten och att de med den informationen             

kan erhålla överavkastning. Det informationsövertag som insiders därmed besitter går emot           

teorin om en effektiv marknad i vilken all information, såväl offentlig som privat sådan,              

inkorporeras i en akties värde. Slutsatsen att insiders har ett informationsövertag delas av             

Rozeff och Zaman (1988) som under åren 1973-1982 omprövar lönsamheten av           

insiderhandel och kommer fram till att outsiders kan uppnå överkastning om de agerar efter              

offentligt tillgänglig information beträffande insiderhandel men att lönsamheten avsevärt         

minskar med hänsyn till transaktionskostnader. 

Lakonishok och Lee (2001) undersöker över en miljon insidertransaktioner mellan 1975 och            

1995 där de kommer fram till att marknaden ignorerar de signaler som insidertransaktioner             

sänder vid rapportering och att det överlag inte kan uppmätas någon särskild aktivitet i              

aktiekursen kring tiden för handeln. Deras forskning indikerar att endast förvärv innehåller            

signaler till marknaden medan avyttringar inte förknippas med låg framtida avkastning, något            

de förklarar med att en insider kan ha ett flertal anledningar till en avyttring, exempelvis               

likviditetsbehov, medan det endast finns en för förvärv - att tjäna pengar. Eckbo och Smith               

(1998) undersöker den norska börsmarknaden (OSE) under en period då regleringen av            
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insiderhandel var relativt svag. Genom att jämföra en portfölj som följde insiders med vanliga              

aktieandelsfonder visar de att det inte finns någon överavkastning hos insiders, tvärtom så             

presterade fonden bättre. Dardas och Güttler (2011) ställer sig i en senare studie bakom              

slutsatsen att insiderhandel innehåller värdefulla signaler för investerare och finner i sin            

studie stöd för att effekterna på ett bolags aktiekurs till följd av insidertransaktioner varierar              

mellan länder beroende på bolagsstorlek, transaktionsstorlek, antal transaktioner under         

samma dag samt book-to-market ratio. Framträdande variabler i tidigare forskning är           

bolagsstorlek, där både Seyhun (1986) och Lakonishok och Lee (2001) finner att insiders i              

små bolag har högre överavkastning än insiders i större bolag, samt variabeln            

transaktionsstorlek, där observationer av Fidrmuc, Goergen och Renneboog (2006) tyder på           

att större insidertransaktioner genererar högre abnormal avkastning än mindre transaktioner.          

Dardas och Güttlers (2011) forskning tyder också på att insidertransaktioner på svenska            

börsmarknaden bedöms vara informationsrika, det vill säga att marknaden reagerar vid           

publiceringen av dessa, samt att effekten beror på vilken befattning insidern har. Redan i              

Seyhuns studie (1986) påvisas att det, utöver att insiders kan förutspå bolagets framtida             

prestation, även finns skillnader i signalvärdet beroende på vilken insider som handlar.            

Seyhun menar vidare att insiders som förväntas ha mer kunskap om det givna bolagets              

framtidsutsikter överlag, till exempel styrelseledamöter och VD, förväntas vara bättre på att            

förutspå denna framtida prestation än lägre befattningar.  

Wang, Shin och Francis (2012) menar att traditionell forskning på området antingen            

behandlar alla insiders som en grupp eller att de behandlar de högsta cheferna som en               

homogen grupp. Wang, Shin och Francis (2012) undersöker därför istället skillnaden på            

avkastning från insiderhandel mellan verkställande direktörer och ekonomichefer och finner          

argument för att ekonomichefer är mer framgångsrika samt att deras förvärv förser            

investerare med starkare signaler. Undersökningen sträcker sig från början av 1992 fram till             

juli 2002 då den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX) trädde i kraft vilket ledde till               

stora förändringar i hur insiderhandel ska rapporteras (Wang, Shin & Francis, 2012).            

Knewtson och Nofsinger (2014) genomför en liknande studie i vilken slutsatserna indikerar            

att skillnaden beror på att ekonomicheferna handlar mer aggressivt än de verkställande            

direktörerna eftersom de inte granskas, syns och hörs i samma grad, snarare än att det skulle                

handla om skillnad i skicklighet eller kunskap rollerna emellan. 
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1.2 Problematisering 

Enligt Dardas och Güttler (2011) är insiders i Sverige, likt i Italien och Nederländerna, mest               

aktiva på börsmarknaden sett till totalt åtta europeiska länder i deras studie. De menar vidare               

att en anledning till detta är att definitionen av en insider skiljer sig åt mellan länder vilket                 

påverkar hur pass många som omfattas av anmälningsskyldighet. Den 3:e juli 2016 trädde ett              

nytt regelverk gällande insiderhandel i kraft i Sverige. Förordningen Market Abuse           

Regulation, vidare benämnt MAR, är ett EU-omfattande system som syftar till att förstärka             

marknadsintegriteten och skyddet för investerare (EUR-lex, 2014). Förändringen innebär         

bland annat att rapportering av insidertransaktioner kortas ner från fem till tre arbetsdagar             

samt att inte enbart personer i ledande ställning omfattas av av anmälningsskyldighet utan             

även deras närstående (Finansinspektionen, 2016 & 2019a).  

Utbudet av nyare studier på den svenska börsmarknaden är i förhållande till internationell             

forskning, och då i synnerhet amerikanska studier, såväl blygsamt som inte lika omfattande.             

Det begränsade antal studier som har gjorts har genererat slutsatser som är både skiftande och               

i flera fall motsägelsefulla. Wahlström (2003) uttrycker i sin studie en avsaknad av ett samlat               

antagande kring huruvida insiderhandel anses innehålla information som kan leda till           

överavkastning för outsiders. I ett försök att fylla detta gap undersöker Wahlström den             

svenska börsmarknaden genom en analys av 5000 transaktioner från 200 bolag mellan åren             

2000 - 2001. Wahlströms resultat påvisar att det, förutsatt att portföljen behålls minst tre              

månader samt utan hänsyn till transaktionskostnader, finns möjlighet för vanliga investerare           

att generera abnormal avkastning genom att imitera insiders. Liknande slutsatser påträffas i            

två svenska uppsatser (Ek & Erlinder, 2015; Boss-Olsson & Callans, 2008) samtidigt som tre              

andra svenska uppsatser (Peters & Rosén, 2007; Lindgren, 2015; Sjögren, 2008) snarare            

påvisar motsatsen, det vill säga att det finns svagt stöd alternativt inget stöd alls för               

möjligheten för outsiders att erhålla överavkastning genom att imitera insiders.  

Sedan Wahlströms studie (2003) kan författarna av denna uppsats inte finna andra omfattande             

empiriska studier på den svenska marknaden, vilket utgör ett särskilt intressant geografiskt            

område då Finansinspektionen via insynsregistret möjliggör full inblick i insidertransaktioner          

gjorda på den svenska marknaden. Då merparten av föregående studier fokuserar på första             

halvan av decenniet menar författarna av denna uppsats att det saknas forskning på             

börsmarknaden efter implementeringen av de nya EU direktiven. Vidare menar författarna av            

denna uppsats även att merparten av tidigare forskning fokuserar på såväl insiders som             
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outsiders förmåga att generera överavkastning, vilket föranleder ett perspektiv på          

insynshandel som investeringsstrategi. Det som denna studie snarare ämnar studera är           

signalerna som insidertransaktioner sänder, det vill säga marknadens omedelbara reaktion på           

insidertransaktioner. Detta för att undersöka huruvida marknaden uppmärksammar signalen         

samt utifrån vilka faktorer den potentiellt är av värde.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens primära syfte är att undersöka huruvida marknaden på kort sikt uppfattar ett             

signalvärde i insiderhandel på den svenska börsen. Ett delsyfte är att också undersöka             

huruvida signalvärdet påverkas av utvalda bakomliggande faktorer. 

1.4 Frågeställningar 

Med avstamp i ovanstående syfte ämnar författarna av uppsatsen att besvara följande            

frågeställningar:  

- Finner marknaden ett signalvärde i insiderhandel? 

- Värderar marknaden signalvärdet i insiderhandel olika beroende på bolagsstorlek,         

transaktionsstorlek och insiderns position i bolaget? 

1.5 Avgränsningar 

Studien undersöker samtliga insidertransaktioner som genomförts med aktier listade på OMX           

Stockholm Large-, Mid- och Small Cap under tidsperioden 2016-07-03 till 2020-11-16.           

Anledningen till att författarna av uppsatsen valt Large-, Mid- och Small Cap är dels för att                

studien fokuserar på den svenska börsmarknaden och dels för att bolagsstorlek utgör en utav              

de variabler som undersöks som underliggande faktor för signalvärdet i insidertransaktioner.           

Således förefaller detta vara en naturlig såväl som vedertagen storlekskategorisering.          

Tidsperioden motiveras genom att det den 3e juli 2016 skedde en förändring i direktiven om               

insiderhandel vilket gör att den data som Finansinspektionen tillhandahåller för tiden innan            

de nya direktiven är annorlunda uppbyggd och inte av samma datakvalitet samt att             

definitionen av en insider i vissa hänseenden skiljer sig enligt lag. Vidare menar även              

författarna att en tidshorisont som sträcker sig innan 2016 kan ställa krav på ett “före och                

efter perspektiv” sett till förändringen av regelverket som implementerades 2016, något som            

går utanför ramarna för denna uppsats syfte.  
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Strukturen i Finansinspektionens tillhandahållna data tillåter sortering av rena förvärv och           

avyttringar vilket möjliggör en tydligare undersökning av signalvärdet och dess effekt. Med            

hänsyn till uppsatsen begränsade omfattning så exkluderas andra typer av transaktioner, då            

det skulle kräva en mer avancerad analys som det inte finns möjlighet till i denna studie.                

Således är exklusionen nödvändig för att begränsa studiens data.  

1.6 Studiens bidrag 

Studiens syfte är att undersöka marknadens reaktion på insiderhandel på kort sikt för att              

förstå huruvida det finns ett signalvärde i insidertransaktioner. Författarna av denna uppsats            

menar att det finns en avsaknad av nya studier inom området som dels har den svenska                

börsmarknaden som fokus, och som utöver bolagsstorlek och transaktionsstorlek även          

inkluderar effekten av insiderns position i bolaget. Även om uppsatsen inte ämnar att direkt              

undersöka insiderhandel som potentiell investeringsstrategi så kan det finnas möjlighet för           

den individuella investeraren att använda uppsatsens resultat och slutsatser i den individuella            

investeringsbedömningen. Vidare ser författarna av uppsatsen möjlighet för myndigheter att          

utifrån studiens slutsatser se över rådande regelverk för att förbättra påvisade brister i             

systemet gällande inrapportering och kontroll av insiderhandel.  
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1.7 Disposition 
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2. Teori 

Kapitlet redogör för det övergripande teoretiska ramverket med modeller och begrepp som            

för uppsatsen möjliggör tolkning och analys av den insamlade datan. Kapitlet inleds med en              

praktisk referensram som ämnar att förse läsaren med förförståelse för den rådande            

lagstiftningen avseende insiderhandel i Sverige. Därefter avhandlas tidigare forskning och          

teorier inom termerna av en effektiv marknad, informationsasymmetri och signalhypotesen          

vilka bistår i uppsatsens analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

2.1 Praktisk referensram 

2.1.1 Insiderlagstiftning i Sverige 

Finansinspektionen är den statliga myndighet i Sverige som har i uppdrag att övervaka den              

finansiella marknaden och att verka för konsumenternas ställning på densamma. De utvecklar            

regleringar och genomför kontroller så att dessa följs av bolagen (Finansinspektionen, 2020).            

Finansinspektionen har som uppdrag att ingripa mot marknadsmissbruk gällande         

insiderhandel och marknadsmanipulation (Finansinspektionen, 2019b). I artikel 3.1.25 i         

MAR (EUR-lex, 2014) definieras en person i ledande ställning som antingen en medlem i              

bolagets administration, ledning eller kontrollorgan, till exempel en styrelseledamot eller VD,           

alternativt som en ledande befattningshavare som ej är medlem i ovan nämnda organ men              

ändå har regelbunden tillgång till insiderinformation, till exempel en ekonomichef eller           

HR-chef. De som klassificeras som närstående till dessa framgår av artikel 3.1.26 (EUR-lex,             

2014) och inkluderar bland annat make eller maka till personen i ledande ställning, barn som               

personen i ledande ställning har vårdnad över, släkting i gemensamt hushåll och            

organisationer som styrs eller delvis styrs av personen i ledande ställning. Det råder enligt              

artikel 19.11 i MAR (EUR-lex, 2014) handelsförbud för insiders under en period på 30              

kalenderdagar innan finansiella rapporter offentliggörs.  

Regeländringarna som implementerades 2016 utökar kraven på transparens        

(Finansinspektionen, 2016). Nu ska det specifikt framgå vilken insider som handlar och det             

ska även inrapporteras tidigare (från tidigare fem dagar till tre dagar efter transaktionsdagen).             

Samtidigt behöver inte längre större innehavare rapportera sin handel, givet att de inte             

omfattas av övrig rapporteringsskyldighet. Handelsförbudet har skärpts från att tidigare          

endast omfatta vissa insiders samt deras närstående till att numera omfatta alla insiders men              

däremot inte deras närstående (Finansinspektionen, 2016). 
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2.2 Teoretiskt ramverk 

2.2.1 En effektiv marknad 

En forskare som starkt förknippas med insynshandel är Eugene Fama (1970) som studerat             

finansmarknaden genom teorin om en effektiv marknad. Han menar att en effektiv marknad             

är en marknad där all information finns tillgänglig och därmed återspeglas i            

marknadspriserna, en teori som är baserad på följande antaganden: 

• Alla investerare på marknaden är rationella och därmed kommer varje värdepapper såväl             

värderas som handlas till korrekt pris. 

• Skulle det visa sig att marknaden innehåller en viss mängd irrationella investerare så antas               

deras handlande vara okorrelerat och därmed ta ut varandra, varpå det irrationella beteendet             

inte kommer ha påverkan på aktiepriserna.  

• Skulle ovanstående antaganden inte hålla, det vill säga att irrationella investerare med             

korrelerad handel existerar, så antas dessa elimineras genom så kallade rationella arbitragörer            

som är villiga att ta vara på möjliga prissättningar. 

Teorin om en effektiv marknad, förklarar Fama vidare, är en nollhypotes där denna teori likt               

andra nollhypoteser inte förväntas vara fullt sann i praktiken utan att värdet i hypotesen              

snarare går ut på att genom tre olika kategorier om marknadseffektivitet kunna definiera på              

vilken nivå den är otillräcklig. Kategorierna för den effektiva marknadshypotesen är, enligt            

Fama, svag informationseffektivitet: där priser enbart reflekterar tillgänglig information om          

historiska prisförändringar, halvstark: där all offentligt tillgänglig information återspeglas i          

priser samt stark: där all information återspeglar priser, även insiderinformation. Utifrån           

teorin är det således inte möjligt för investerare att generera överavkastning på            

aktiemarknaden (Fama 1970). Även om mycket forskning inom ämnet insiderhandel utgår           

från teorin om en effektiv marknad så tyder flertalet studier på att hypotesen inte håller i                

praktiken, genom att de argumenterar för insiders förmåga till att generera överavkastning            

(Seyhun, 1986; Rozeff & Zaman, 1988).  
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2.2.2 Informationsasymmetri 

Skillnaden mellan insiders och outsiders tillgång till information, refereras till som           

informationsasymmetri. Tidigare forskning (Huddart & Ke, 2007) visar att insiders besitter           

ett informationsövertag genom att dessa antas ha mer information om bolagets           

framtidsutsikter, ett övertag som kan leda till överavkastning. Att en utav parterna i en              

transaktion har tillgång till mer information än den andra motsäger därmed antagandena i den              

effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). 

Flertalet forskare har tittat på insiders befattning som en faktor eller förklaring till             

överavkastning och signalvärde. Seyhuns (1986) forskning visar att befattning har betydelse           

och argumenterar för, genom vad han benämner som the information hierarchy hypothesis,            

att ju mer tillgång till information om bolaget en insider har, desto mer överavkastning kan               

insidern generera. Fidrmuc, Goergen och Renneboog (2006), som istället studerar          

signalvärdet för marknaden, finner dock inget stöd för hypotesen i sin studie. Deras slutsatser              

tyder på att signalvärdet i transaktioner utförda av en VD är lägre än hos andra chefer, trots                 

att VD:ar generellt antas ha mest information om bolagets framtidsutsikter. Fidrmuc,           

Goergen och Renneboog. (2006) menar att detta kan vara en följd av ökad granskning vilket               

lett till att VD:ar är mer försiktiga i sitt agerande.  

Lakonishok och Lee (2001) spekulerar i huruvida information om insidertransaktioner läcker           

ut till marknaden innan publiceringsdagen. Deras forskning indikerar att marknaden reagerar           

redan vid transaktionsdagen snarare än vid publiceringsdagen, framförallt i mindre bolag.           

Inci, Lu, och Seyhun (2010) menar att deras forskning pekar på att de professionella              

marknadsaktörerna, exempelvis börsmäklare, använder sin kunskap och insyn rörande         

insidertransaktioner till sin egen och deras klienters fördel.  

Det finns mycket forskning om informationsasymmetri, och en framstående forskare med           

fokus på signalering är Michael Spence som tillsammans med två andra forskare år 2001              

belönades med Nobelpriset i ekonomi för deras analys av marknader med asymmetrisk            

information (The Nobel Prize, u.å). I sin artikel om informationsasymmetri lanserar Spence            

(1973) begreppet marknadssignalering. 
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2.2.3 Signalhypotesen 

Spence (1973) undersöker signalering kopplat till utbildning inom arbetsmarknaden och          

menar att utbildning hos arbetstagaren fungerar som en signal till arbetsgivaren rörande            

produktivitet. Forskare har sedan Spences tidigare studier byggt vidare på dessa idéer inom             

olika ekonomiska områden, bland annat insiderhandel. Levy och Lazorovich (1995) finner i            

sin studie stöd för att signalering är effektivt och att det därmed antas ha påverkan på                

aktiekurser och på så sätt även bolagsvärde. Enligt författarna bygger hypotesen på att bolag              

genom sina transaktioner sänder information till marknaden i form av signaler om exempelvis             

uppköp, sammanslagningar och ändringar av vinstutdelning. Lakonishok och Lee (2001),          

som undersöker styrkan i insiders förvärv- och avyttringssignaler, kommer i sin studie fram             

till att starka förvärvssignaler producerar hög avkastning då de uppfattas förutspå framtida            

positiv prestation, medan starka avyttringssignaler anses inte innehålla något signalvärde för           

att förutspå framtida avkastning. Även om det inte råder konsensus så pekar majoriteten av              

tidigare forskning på att förvärv utgör en positiv signal och anses ha ett signalvärde medan               

avyttring, som går att koppla till personliga angelägenheter såsom likviditetsbehov, inte har            

samma signalvärde negativ riktning (Dardas & Güttler, 2011).  

Tidigare studier visar att bolagsstorlek har en betydande påverkan på signalvärdet vid            

publiceringen av en insidertransaktion. Inci, Lu och Seyhun (2010) finner till exempel            

starkare marknadsreaktioner till följd av transaktioner i mindre bolag, något som stöds av             

Lakonishok och Lees (2001) forskning som menar att det beror på en lägre grad av               

effektivitet i prissättningen av dessa bolag. Resultaten från Wahlströms (2003) studie på den             

svenska börsmarknaden indikerar dock att det är transaktionerna i de stora bolagen som             

sänder starkast signaler till marknaden. Dardas och Güttler (2011) finner även, likt Fidrmuc,             

Goergen och Renneboog (2006), att transaktionsstorlek har påverkan på aktiekursen vid           

publiceringen av en insidertransaktion. Deras resultat indikerar att större transaktioner följs           

av större påverkan, således kan det tolkas som att dessa transaktioner har ett starkare              

signalvärde. Tidigare forskning har enligt Dardas och Güttler (2011) även funnit indikationer            

på att medelstora transaktioner kan innehålla mer information än stora transaktioner och            

således sänder starkare signaler. Detta eftersom vissa insiders tenderar att utföra mindre            

transaktioner för att inte dra åt sig uppmärksamhet. En annan potentiell anledning till att dölja               

stora transaktioner, menar Dardas och Güttler (2011), är att dessa kan minska ett bolags free               
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float avsevärt, det vill säga antalet tillgängliga aktier på marknaden, något som kan göra ett               

bolag mindre attraktivt i marknadens ögon.  

2.2.4 Summering av innehållet i teorikapitlet 

I Sverige gäller EU:s marknadsmissbruksförordning, och Finansinspektionen utvecklar        

regleringar och utför kontroller gällande insiderhandel i syfte att skydda investerare och värna             

om värdepappersmarknaderna. Antagandet att insiders kan erhålla överavkastning går emot          

teorin om en effektiv marknad och antyder även att deras transaktioner kan ha ett signalvärde               

genom att insiders antas ha ett informationsövertag, vilket är relevant i tolkningen av             

insidertransaktioners inverkan på abnormal avkastning. Denna inverkan kan analyseras med          

hjälp av signalhypotesen, vilket gör den relevant för uppsatsens syfte. Majoriteten av äldre             

forskning pekar på att förvärv sänder starkare signaler än vad avyttringar gör. Tidigare             

forskning har funnit stöd för att signalvärdet kan bero på insiderns befattning, något som har               

varit svårare att bevisa efter att striktare reglering för insiderhandel införts. Även variablerna             

bolagsstorlek och transaktionsstorlek har i tidigare forskning påvisats ha inverkan på           

signalvärdet.  
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3. Metod 

Kapitlet ämnar att förse läsaren med förståelse för studiens tillvägagångssätt och på vilka             

grunder författarna gjort sina val. Inledningsvis redogörs för uppsatsen datakällor samt           

övergripande metod för att därefter presentera studiens datainsamling, urval och          

tillvägagångssätt vid analys. I en avslutande del diskuteras studiens sanningskriterier och           

metodens lämplighet. 

3.1 Datakällor och verktyg 

Den ursprungliga datan för insidertransaktionerna är inhämtad via Insynsregistret,         

tillhandahållet av Finansinspektionen. Dagliga aktiekurser (stängningskurser) är inhämtade        

från Standard & Poors service Compustat via WRDS - Wharton Research Data Services             

Platform, en internationell tjänst som tillhandahålls av University of Pennsylvania och som            

Lunds Universitet prenumererar på. I denna uppsats kommer verktyget International Event           

Study (Compustat Global) som tillhandahålls av WRDS, att användas. Det möjliggör ett            

tillförlitligt utförande av en eventstudie genom inhämtning av aktiekurser från Compustat och            

beräkning av ackumulerad abnormal avkastning (CAR). Mer om användandet av WRDS kan            

läsas om i avsnitt 3.3.7 samt i avsnitt 3.4.1. 

3.2 Övergripande metod 

Med hänsyn till studiens syfte, som utgår från att statistiskt skildra signalvärdet på             

marknaden, är kvantitativ metod lämplig. Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats då            

författarna tar avstamp i befintlig forskning vid formulering av uppsatsens hypoteser som            

vidare prövas genom det empiriska materialet. Metoden i denna uppsats kommer att baseras             

på en så kallad eventstudie. Fama, Fisher, Jensen och Roll (1969) lade grunden för en modern                

eventstudie i deras undersökning av hur aktiepriser påverkas av en aktiesplit. Brown &             

Warner (1980) menar att en eventstudie är ett direkt test av marknadseffektiviteten.            

Undersökningsmetoden är vanligt förekommande i forskning om insiderhandel och dess          

påverkan på aktiekursen. Exempelvis så använder Seyhun (1986) sig av en eventstudie            

kombinerat med marknadsmodellen för att beräkna förväntad avkastning på aktier. Dardas           

och Güttler (2011) har ett liknande tillvägagångssätt i deras undersökning av signalvärdet i             

direktörers insiderhandel, där de i sin eventstudie beräknar ackumulerad genomsnittlig          

abnormal avkastning med MacKinlay (1997) som stöd.  
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3.3 Eventstudie 

3.3.1 Tillvägagångssätt för en eventstudie 

MacKinlays artikel (1997) “Event Studies in Economics and Finance” i Journal of Economic             

Literature är en frekvent citerad artikel i andra eventstudier. MacKinlay (1997) beskriver hur             

en eventstudie kan användas för att mäta effekten av en specifik händelse på en aktiekurs,               

vilket enligt MacKinlay möjliggörs genom antagandet om marknadens rationalitet och att           

effekten då omedelbart inkorporeras i aktiepriset. Då denna studie ämnar att undersöka            

signalvärdet i insidertransaktioner genom att analysera dess effekt på aktiepriset, så anser            

författarna att en eventstudie är en lämplig metod.  

 

MacKinlay (1997) beskriver hur en eventstudie kan delas upp i olika delmoment. Dessa             

kommer att beskrivas samt appliceras på denna uppsats i följande avsnitt.  

3.3.2 Definition av event 

Första steget i en eventstudie är att definiera den undersökta händelsen (MacKinlay, 1997).             

En händelse definieras i den här uppsatsen som Finansinspektionens publicering av en            

insidertransaktion som genomförts med en aktie listad på OMX Stockholm. Det är alltså inte              

själva transaktionsdatumet som är utgångspunkten då publiceringsdatumet är tidpunkten då          

marknaden officiellt får kännedom om insidertransaktionen, och därmed får möjlighet att           

bedöma dess signalvärde och eventuellt omvärdera aktien.  

3.3.3 Definition av eventfönster 

Det andra steget i en eventstudie är att definiera eventfönstret. Eventfönster innebär en             

bestämd tidsperiod före och efter själva eventet under vilken den eventuella abnormala            

avkastningen som respektive event genererar beräknas, och sträcker sig ofta från några dagar             

innan eventet till några dagar efteråt (MacKinlay, 1997). Eventfönstret fångar upp aktiens            

rörelser innan och efter eventet, vilket är intressant då information om den kommande             

händelsen kan ha läckt i förväg samt att effekterna inte nödvändigtvis är omedelbara utan att               

de eventuellt kan sträcka sig flera dagar efter eventet.  
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I denna uppsats har eventfönstret fastställts till 10 dagar innan och 10 dagar efter en               

insidertransaktion, alltså har eventfönstret ett spann på totalt 21 dagar (se figur 1 nedan). Det               

valda eventfönstret är lämpligt då studien ämnar att undersöka insidertransaktioners effekt på            

aktiekursen på kort sikt. Författarna av denna uppsats menar, i enighet med tidigare forskning              

(Kothari, Lewellen & Warner, 2006), att ett kortare eventfönster ger renare data då             

eventfönstret löper mindre risk att påverkas av andra händelser. Ett längre eventfönster,            

menar även Fama (1970), försvårar en korrekt uppskattning av förväntad avkastning på grund             

av eventuella externa faktorer. Resultaten från Jeng, Metrick och Zeckhausers (2003) studie            

påvisar att den största effekten på abnormal avkastning framkommer inom de första fem             

dagarna från eventdagen och att effekten börjar avta vid dag 10. Utifrån detta anser              

författarna att ett kortare eventfönster än totalt 21 dagar eventuellt skulle missa värdefull             

information samt att fönstret inte bör var för snävt då marknaden inte är ögonblicklig, det vill                

säga att marknaden kan behöva några dagar att reagera. Sammantaget anser författarna av             

denna uppsats att eventfönstret på 21 dagar är tillräckligt för att fånga möjliga signaler från               

insiderhandeln samtidigt som detta kan anses öka jämförbarheten för uppsatsen då ett flertal             

tidigare studier använder sig av liknande eventfönster (Karlsson & Rosensand, 2019:           

Olofsson & Wahlberg, 2011).  

 

 

Figur 1: Eventfönster 

3.3.4 Urval och databearbetning 

Det tredje steget i studien är att definiera urvalskriterierna för de händelser som ska              

analyseras (MacKinlay, 1997). I det register som begärdes ut från Finansinspektionen           

återfanns 60 507 st transaktioner utförda under perioden 2016-07-03 till 2020-11-16. Utöver            

huvudsyftet, som är att undersöka hur marknaden på kort sikt reagerar på insiderhandel, så              

kommer tre underliggande variabler att tas i beaktning för att undersöka om signalvärdet             

påverkas av dessa. Variablerna är bolagsstorlek, transaktionsstorlek och befattning. Detta          

motiveras genom att bolagsstorlek och transaktionsstorlek är framträdande variabler vid          

undersökning av abnormal avkastning i tidigare forskning (Lakonishok & Lee, 2001; Dardas            

& Güttler, 2011; Wahlström, 2003), samt att författarna av uppsatsen ser en avsaknad av              
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studier som närmare granskar variabeln befattning. Författarna är medvetna om att fler            

variabler har påvisats ha effekt i varierande grad i tidigare studier, men med hänsyn till               

uppsatsens begränsade tidsram samt omfattning har författarna valt att undersöka          

ovannämnda tre variabler. Vidare innehåller ursprungsdatan ej fler variabler såsom          

exempelvis book-to-market ratio, vilket innebär att sådan data skulle behöva inhämtas           

manuellt för varje enskilt bolag, något som inte skulle vara möjligt med hänsyn till antalet               

bolag och skulle även leda till ett mycket stort antal portföljer. 

Av de transaktioner som hämtades från Finansinspektionen så har samtliga transaktioner som            

inte tillhör ett bolag på OMX Stockholm Large-, Mid- eller Small Cap rensats bort. De tre                

börslistorna bidrar därmed med en välkänd mall för indelning av bolagen utefter storlek.             

OMX Stockholm omfattar väl omsatta aktier, vilket är viktigt då det krävs att marknaden är               

intresserad av ett bolag för att den ska reagera på insiderhandeln och därmed möjliggöra en               

undersökning. OMX Stockholm Large Cap består av bolag med ett börsvärde över en miljard              

Euro, Mid Cap består av bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner Euro till en miljard                

Euro, och Small Cap består av bolag med ett börsvärde under 150 miljoner Euro (Nasdaq,               

2013).  

Gällande transaktionsstorlek så finner Dardars och Güttler (2011), likt flera föregående           

studier, stöd för att transaktionsstorlek har påverkan på signalvärdet. För variabeln           

transaktionsstorlek förefaller det rimligt att till exempel ett förvärv om en miljon kronor i de               

flesta fall innehåller mer information än ett förvärv om 10 000 kronor. För att kunna               

undersöka detta har därför volymen för varje transaktion multiplicerats med det angivna            

priset för att beräkna transaktionens värde. Varje transaktion har sedan delats in i tre olika               

subjektivt bestämda kategorier, då det inte finns någon vedertagen indelning. Dessa är: liten             

(under 50 000 SEK), mellan (från 50 000 till 500 000 SEK) och stor (över 500 000 SEK).  

Tidigare nämnda information hierarchy hypothesis antyder att ju högre position en insider            

har, desto mer information innehåller dennes transaktioner (Seyhun, 1986). För att kunna            

undersöka variabeln befattning så har samtliga angivna befattningar i Finansinspektionens          

data grupperats in i sju olika kategorier. Vid registrering av en insidertransaktion kan             

anmälaren fritt ange befattning, därför innehöll datan ett stort antal olika befattningar (cirka             

1500). Dessa har manuellt grupperats in i kategorierna: Chef, Ekonomichef, Ledande           

befattning dotterbolag, Styrelse, VD, Vice-VD och Övrigt. Befattningarna som tillhör          

kategorierna VD, Vice-VD, Styrelse och Ekonomichef är relativt enkla att identifiera i            

15 



 

dataunderlaget, medan befattningar som passar in i resterande kategorier förekommer under           

ett flertal olika benämningar på grund av den fria inrapporteringen. Chefspositioner, såsom            

HR-chef, affärsområdeschef och försäljningschef kategoriseras under Chef. Kategorin Övrigt         

innefattar de poster som inte hamnar under de andra kategorierna, exempelvis närstående och             

controllers. Grupperingen möjliggör en mer nyanserad granskning av variabeln befattning          

som till skillnad från merparten av tidigare studier inom området utgör ett av fokusområdena.              

Grupperingen skiljer sig även från tidigare studier där majoriteten antingen granskar insiders            

som homogen grupp alternativt undersöker få utvalda kategorier. Risker med          

tillvägagångssättet diskuteras under avsnitt 3.4.1.  

3.3.4.1 Filtrering av data 

För att gallra ut de transaktioner som tillhör bolag på någon av de tre börslistorna så                

jämfördes det ISIN (International Securities Identification Number) som angetts för varje           

transaktion med de ISIN som kan återfinnas på Nasdaqs hemsida under respektive börslista             

(Nasdaq, u.å). Några få aktier från OMX Stockholm har en utländsk ISIN, dessa filtrerades              

också bort då eventstudie-verktyget som WRDS tillhandahåller kräver att samtliga ISIN har            

samma landskod. Totalt minskade detta urvalet med cirka 25 000 stycken transaktioner.            

Därefter så togs samtliga transaktioner, cirka 13 000 stycken, som var klassificerade som             

annat än förvärv eller avyttring bort, såsom exempelvis transaktioner som är en del av ett               

optionsprogram, emissioner, gåvor, pantsättningar med mera då dessa transaktioner, enligt          

Seyhun (1988), kan antas göras på andra grunder än ren insiderinformation. Därefter            

filtrerades transaktioner där det skiljer sig mer än tre dagar mellan transaktionsdatumet och             

publiceringsdatumet bort, cirka 2 000 transaktioner. Anledningen till detta är dels att det             

enligt lag får gå max tre dagar mellan transaktionsdatum och inrapportering och dels ett              

antagande om att desto mer tid som passerar från transaktionsdatumet, ju mindre intressant             

blir sannolikt transaktionen för allmänheten. Därefter filtrerades alla transaktioner som var           

benämnda som korrigeringar bort, samt makulerade eller reviderade transaktioner då dessa           

ofta visat sig vara relaterade till transaktioner gjorda långt bak i tiden eller felaktigt              

registrerade transaktioner. Därefter så filtrerades transaktioner gjorda i en annan valuta än            

SEK bort (cirka 300 stycken) då det hade försvårat beräkningen av transaktionsstorlek            

avsevärt då det inte finns möjlighet att leta fram aktuell växlingskurs för den dag då varje                

enskild transaktion gjordes. Vid analysen med eventstudieverktyget från WRDS så filtrerades           

ytterligare cirka 2 300 transaktioner bort på grund av otillräcklig aktiekursdata. Slutligen så             
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filtrerades de transaktioner i samma aktie vars eventfönster överlappade bort, detta eftersom            

ett eventfönster måste vara rent från andra event, annars skulle den abnormala avkastningen             

inte kunna härledas till ett specifikt event då effekten från ett event skulle kontaminera              

undersökningen av det andra. Det innebär alltså att det måste vara 21 dagar mellan två event i                 

samma aktie. Slutligen uppgår antalet transaktioner i portföljen till 5 478 stycken, fördelade             

på 299 stycken olika aktier. Transaktionerna är fördelade på följande sätt: 

 

Figur 2: Transaktioner, hela portföljen 

Antalet förvärv är totalt sett över tre gånger fler än antalet avyttringar. Detta är ett liknande                

förhållande som bland andra Cheuk, Fan och So (2006) och Eckbo och Smith (1998) finner               

på börsmarknaden i Hong Kong respektive Norge. Det går även att se att Small Cap har minst                 

antal transaktioner och att Large Cap har flest. En möjlig förklaring till detta är att det finns                 

fler insiders i större bolag, och därmed sker också fler transaktioner. 

Transaktionerna kommer vidare att delas upp i avyttrings- och förvärvsportföljer för att            

undersöka huruvida marknadens reaktion skiljer sig beroende på transaktionstyp, vilket          

exempelvis Lakonishok och Lee (2001) och Dardas och Güttler  (2011) visat i sina studier. 

Vid undersökningen av variablerna befattning och transaktionsstorlek så har en ytterligare           

filtrering gjorts på grundportföljen. Samtliga transaktioner med samma aktie som sker på            

samma dag har märkts som “icke-unika”. Detta för att kunna filtrera bort dessa när              

variablerna befattning och transaktionsstorlek undersöks då det inte går att urskilja           

exempelvis huruvida det var VD:ns eller styrelseledamotens transaktion som bedömdes som           

informativ av marknaden. Detsamma gäller om en medelstor och en stor insidertransaktion i             

samma aktie publiceras på samma dag. Det går då ej att urskilja vilken av transaktionerna               

som eventuellt innehåller ett signalvärde för marknaden. I de portföljer där dessa två variabler              

undersöks så uppgår därmed det totala antalet transaktioner till 1565 stycken som utförts med              

290 stycken olika aktier. Fördelningen av dessa transaktioner kan ses i följande två figurer: 
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Figur 3: Transaktioner, transaktionsstorlek 

Figur 4: Transaktioner, befattning 

3.3.5 Faktisk avkastning 

Det fjärde steget i en eventstudie omfattar avkastningsberäkningar. För att kunna bedöma            

huruvida ett event leder till överavkastning krävs det en beräkning av aktiens faktiska             

avkastning samt aktiens förväntade normala avkastning om eventet inte hade ägt rum            

(MacKinlay, 1997).  

 

Aktiens faktiska avkastning anges i procent och beräknas genom följande formel där p             

representerar stängningskursen för aktie i vid tidpunkten t: 

 Ri,t =
pi,t

pi,t−1
 

Ekvation 1: Faktisk avkastning 

3.3.6 Förväntad normal avkastning 

För att beräkna aktiens förväntade normala avkastning om eventet inte hade skett, så kan              

olika modeller användas. Vanligast är the constant mean model och marknadsmodellen           

(MacKinlay, 1997). I den här uppsatsen kommer den justerade marknadsmodellen att           

användas, anledningen till detta och skillnaden gentemot marknadsmodellen kommer att          

redogöras för i avsnitt 3.3.7. Marknadsmodellen är grundad i ett antagande om ett linjärt              

samband mellan marknadsavkastningen och aktiens avkastning (MacKinlay, 1997).        

Marknadsmodellen ser ut som följer: 
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       = 𝛼i +  𝛽i m,t + εi,tRi,t R  

Ekvation 2: Marknadsmodellen 

Ri, är aktiens förväntade normala avkastning och Rm,t är marknadens avkastning vid             

tidpunkten t. Aktiens alfa och beta symboliseras med 𝛼, respektive 𝛽 medan ε är väntevärdet               

av felresidualen, och antas vara 0. Aktiens beta mäter dess volatilitet i förhållande till              

marknaden. Aktiens alfa mäter dess över- eller underavkastning i förhållande till marknaden. 

3.3.7 Den justerade marknadsmodellen & WRDS 

I denna uppsats används den justerade marknadsmodellen vilket innebär ett antagande om att             

= 1 och därmed att = 0 (MacKinlay, 1997), det vill säga att den systematiska risken                    

korrelerar helt med marknadsportföljens risk och att avkastningen förväntas vara densamma           

som marknadsavkastningen (Dyckman, Philbrick & Stephan 1984). Därmed ser modellen ut           

som följer: 

  =  m,tRi,t R  

Ekvation 3: Den justerade marknadsmodellen 

Som marknadsindex så använder WRDS:s eventstudieverktyg sig av ett börsvärdesviktat          

index som består av de stamaktier som handlas på svenska börsen och vars bolag har sina                

högkvarter i Sverige samt som tillhör de 50 % av aktier med högst börsvärde på den svenska                 

marknaden (WRDS, 2016). 

 

Den justerade marknadsmodellen är, trots sin enklare utformning, inte nödvändigtvis sämre           

än marknadsmodellen. Dimson och Marsh (1986) menar att fördelarna med att använda mer             

komplexa modeller vid eventstudier är till synes små. Brown och Warner (1980; 1984)             

argumenterar för att marknadsmodellen, vid korta tidsperioder, inte är systematiskt bättre på            

att identifiera abnormal avkastning än modeller som inte inkorporerar marknadsfaktorer och           

bolagsspecifik risk. De argumenterar även vidare att det generellt sett inte är bättre med en               

mer komplicerad modell och att det ibland snarare är sämre. Dyckman, Philbrick och Stephan              

(1984) finner att förmågan att korrekt upptäcka abnormal avkastning är likartad hos            

marknadsmodellen och justerade marknadsmodellen, även om de i slutändan har en liten            

preferens för marknadsmodellen.  
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Anledningen till att den justerade marknadsmodellen används är de begränsade          

valmöjligheter som existerar i WRDS:s eventstudieverktyg. Dock medför användandet av          

detta verktyg att utdelnings- och aktiesplittsjusterade aktiekurser hämtas in direkt från           

Compustat (WRDS, u.å) och att den abnormala avkastningen beräknas därefter i verktyget            

och kan därefter sammanställas i Excel. Alltså minskar den manuella behandlingen av både             

aktiekurser och beräkningar, vilket därmed också drastiskt minskar risken för misstag i            

databearbetningen och ger resultaten en högre trovärdighet. Då tidigare forskning visar att            

resultaten från den justerade marknadsmodellen är jämförbar med den vanliga          

marknadsmodellen så anser författarna att användandet av WRDS:s eventstudieverktyg som          

helhet har bidragit positivt till uppsatsens utförande och validitet.  

3.3.8 Abnormal avkastning 

Med aktiens faktiska avkastning samt dess förväntade normala avkastning så kan aktiens            

abnormala avkastning (AR) vid en viss tidpunkt beräknas genom följande formel           

(MacKinlay, 1997): 

 - E( )R  A i,t = Ri,t Ri,t   

Ekvation 4: Abnormal avkastning 

ARi, , Ri, och E(Ri, ) är aktiens abnormala avkastning, faktiska avkastning och aktiens            

förväntade normala avkastning under tidpunkten . Viktigt att observera är att aktiens            

faktiska avkastning och aktiens förväntade normala avkastning båda anges i procent, samt att             

AR är skillnaden mellan dessa två variabler och anges i procentenheter. Genom att sedan              

summera den abnormala avkastningen för varje dag i respektive eventfönster fås sedan den så              

kallade ackumulerade abnormala avkastningen (CAR), vilken visar den totala abnormala          

avkastningen under eventfönstret (MacKinlay, 1997): 

AR(t , ) R  C 1 t2 = ∑
t2

t = t1
A i,t  

Ekvation 5: Ackumulerad abnormal avkastning 
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Genom att dividera summan av den ackumulerade abnormala avkastningen för samtliga           

eventfönster med antalet eventfönster fås sedan den genomsnittliga ackumulerade abnormala          

avkastningen för samtliga eventfönster (CAAR) (MacKinlay, 1997): 

 

AAR(t t ) ) CAR (t t )C 1, 2 = ( 1
N ∑

N

i=1
 i 1, 2  

Ekvation 6: Genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen 

Det går även att beräkna fram CAAR genom att först beräkna den genomsnittliga abnormala              
avkastningen (AAR) för samtliga event på respektive dag i eventfönstret (MacKinlay, 1997):  
 

AR  RA t = 1
N ∑

N

i=1
A i,t  

Ekvation 7: Genomsnittlig abnormal avkastning 

 
Dessa kan sedan summeras för att få fram CAAR: 

AAR(t ,  C 1 t2) =  ∑
t2

t = t1
ARt  

Ekvation 8: Ackumulerad genomsnittlig abnormal avkastning 

3.3.9 Hypotesprövning 

Det femte steget i en eventstudie består av att definiera vad som ska testas i form av                 

hypoteser samt utförandet av statistiska test för att bedöma huruvida den uppmätta abnormala             

avkastningen går att säkerställa statistiskt. Hypoteserna nedan har konstruerats utefter          

uppsatsens syfte, det vill säga att undersöka hur marknaden på kort sikt uppfattar signalvärdet              

i insiderhandel på svenska börsen samt om det påverkas av utvalda bakomliggande faktorer.             

För tydlighetens skull använder författarna samma hypoteser avseende abnormal avkastning          

för samtliga portföljer där nollhypotesen är att den ackumulerade genomsnittliga abnormala           

avkastningen är lika med noll på kort sikt, vilket innebär att mothypotesen är att den               

ackumulerade genomsnittliga abnormala avkastningen skiljer sig från noll  på kort sikt: 
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H0 : CAAR = 0 

H1 : CAAR ≠ 0 

För att testa huruvida de uppmätta resultaten är statistiskt säkerställda så kommer ett tvåsidigt              

t-test med signifikansnivån 5 % att användas. Vid Ho: CAAR = 0 så ges t-värdet av: 

  tCAAR = √N SCAAR

CAAR  

Ekvation 9: t-test för CAAR 

Där N är antalet eventfönster och SCAAR är standardavvikelsen av portföljens CAR vilket 

beräknas på följande vis: 

  SCAAR =  √ (CAR AAR)1
N−1 ∑

N

i=1
i − C 2  

Ekvation 10: Standardavvikelse av CAR 

T-test är ett så kallat parametriskt test som bygger på ett antagande om ett normalfördelat               

urval. Att ett urval är normalfördelat är sällan sant i praktiken (Elliot & Woodward, 2006).               

Därför finns det, med grund i det så kallade Central Limit Theorem som säger att om ett urval                  

är tillräckligt stort så närmar sig dess fördelning en normalfördelning oavsett populationens            

fördelning, en tumregel som säger om urvalet har över 15 observationer så kan ett t-test               

användas förutom om det finns kraftigt avvikande uteliggare (Elliot & Woodward, 2006).            

Ytterligare en tumregel är att om urvalet består av minst 40 observationer så är ett t-test                

pålitligt även med hänsyn till avvikande uteliggare (Moore & McGabe, 2006). Med            

utgångspunkt i att transaktionsunderlaget, specifikt CAR och AAR, visar sig ha en ungefärlig             

normalfördelning och ovanstående tumregler så anses därför t-test vara ett test av rimlig             

tillförlitlighet i denna uppsats. Resultaten av t-testen redovisas i analysen i form av ett              

p-värde för varje redovisad portfölj. Med den valda signifikansnivån på 5%, krävs det alltså              

att båda kriterierna CAAR ≠ 0 och  p < 0.05 är uppfyllda för att kunna förkasta H0.  

I bilagorna kommer även AAR för varje enskild dag i eventfönstret att redovisas för varje               

portfölj, samt dess p-värde, vilket precis som ovan baseras på samma tvåsidiga t-test och              

beräknas på följande vis: 
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  tAAR =  √N AAR
SAAR

 

Ekvation 11: t-test för AAR 

Där SAAR beräknas på följande sätt: 

  SAAR =  √ (AR AR)1
N−1 ∑

N

i=1
i − A 2  

Ekvation 12: Standardavvikelse av AAR 

3.4 Reliabilitet, validitet och metodkritik 

3.4.1 Reliabilitet och validitet 

Förknippat med uppsatsens kvantitativa ansats är begreppen reliabilitet och validitet. Enligt           

Bryman och Bell (2017) är reliabilitet relaterat till uppsatsen pålitlighet samt logisk följd.             

Författarna av denna uppsats har kontinuerligt arbetat med studiens reliabilitet i åtanke            

genom att fortlöpande kontrollera data och beräkningar. Datan, det vill säga aktiekurser och             

insidertransaktioner, utgörs av historisk data vilka därmed inte förändras. Författarna av           

denna uppsats bedömer utifrån denna aspekt resultaten som stabila då andra forskare som             

ämnar undersöka samma period kan utgå från samma ursprungsdata. De aktiekurser som            

inhämtats från Compustat via WRDS har även kontrollerats gentemot Nasdaqs egna           

historiska kurser för att bekräfta datans reliabilitet.  

Den ursprungliga datan är såväl omfattande som i vissa anseende av bristfällig kvalitet varpå              

författarna ansett det nödvändigt att manuellt filtrera datan. Författarna av denna uppsats är             

medvetna om att den delvis manuella hanteringen av datan kan utgöra en potentiell felkälla.              

Filtreringen av datan, som tidigare redogjorts för, kan innebära påverkan på den insamlade             

och bearbetade datan och därmed slutsatserna som helhet. Processen har dock kännetecknats            

av struktur, tydlighet och noggrannhet där samtliga steg diskuterats och protokollförts av            

samtliga gruppmedlemmar. Problematiken i den insamlade datan via Finansinspektionens         

insynsregister utgörs av den manuella aspekten i inrapporteringen, detta då insiders efter egen             

förmåga får fylla i befattning, belopp i kronor samt antal aktier. I praktiken innebär det att                

de belopp som redovisas kan vara fel redan vid inrapportering, något som uppmärksammats             

under arbetets gång då misstänkt höga belopp upptäckts, samt att kategorin befattning numera             
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innefattar ett mycket stort antal unika befattningar vilket utesluter automatisk filtrering.           

Författarna menar ändock att indelning i transaktionsstorlek (liten, mellan och stor) på ett             

förhållandevis rimligt sätt hanterar denna problematik med enstaka eventuellt felaktiga          

belopp på transaktionsstorlek då dessa utgör en så pass liten del av den totalt insamlade datan.  

Kring problematiken med befattning har författarna utfört ett grundligt arbete med att sortera             

in samtliga befattningar manuellt utefter författarnas förbestämda kategorier (Chef,         

Ekonomichef, Ledande befattning dotterbolag, Styrelse, VD, Vice-VD och Övrigt).         

Författarna av uppsatsen är medvetna om att det manuella tillvägagångssätt som tillämpats            

kan ha påverkats av författarnas subjektiva åsikter då det inte varit självklart hur ett flertal av                

de inrapporterade befattningarna ska grupperas. Det kan innebära att någon indelning kan            

blivit fel, men då dessa mindre tydliga befattningar ofta endast varit kopplade till en enstaka               

transaktion är det inget som påverkat datan i större utsträckning. Vidare anser även             

författarna att det finns en styrka i kategoriseringen av befattning då detta gjorts vid ett och                

samma tillfälle, således kan kategoriseringen anses konstant över tid vilken kan bidra till             

studiens pålitlighet i termer av stabilitet. En annan risk i den manuella indelningen är att de                

listade bolagen eventuellt kan ha omklassificerats och bytt börslista under de år som studien              

omfattar, något som skulle kunna göra bolagstorleksindelningen inkonsekvent över tid. Med           

hänsyn till mängden data som genererats menar författarna dock att detta skulle utgöra en              

marginell inverkan på resultaten och därigenom slutsatserna som helhet. 

Även om begreppen reliabilitet och validitet rymmer olikheter så menar Bryman och Bell             

(2017) att de också är nära relaterade till varandra då validitet förutsätter reliabilitet. De              

förtydligar med att om uppsatsens resultat inte anses vara reliabla, i termer av pålitlighet och               

logisk följd, så kan de inte heller vara valida, sett utifrån måttens giltighet genom att studien                

verkligen mäter det som ska mätas. Författarna av denna uppsats menar att valet av              

eventstudie som metod och valet av den justerade marknadsmodellen för beräkning av            

normal avkastning väl representerar och beskriver det valda undersökningsområdet, vilket          

stärker studiens validitet. Likt tidigare nämnt innebär användandet av WRDS          

eventstudieverktyg (WRDS, u.å) mindre manuell bearbetning av datan vilket kan anses öka            

trovärdigheten i studiens genererade resultat. Det har även utförts slumpmässiga manuella           

kontroller av de avkastningsberäkningar som gjorts via WRDS för att säkerställa dess            

resultat. 

24 



 

3.4.2 Metodkritik: Eventstudie 

En kritik mot eventstudie som metod är enligt Wells (2004) att metoden antar en förenkling               

av verkligheten då den utgår från att ingen annan information än den som är föremål för                

studien tillkommer, vilket har effekt för slutsatserna. Samtidigt menar Wells att detta är en              

förutsättning för att en eventstudie ska kunna drivas och att metoden fortfarande, trots vissa              

begränsningar, är den metod som anses mest lämpad vid undersökning av abnormal            

avkastning. Ett antagande som görs vid en eventstudie är att enskilda aktiepriser kan             

förutspås till viss mån, över tid (Wells, 2004). Detta antagande stämmer inte nödvändigtvis             

helt överens med verkligheten. Ytterligare en svaghet med eventstudie som metod, vilket            

författarna av uppsatsen påträffat, är att resultaten kan komma att påverkas av vissa val hos               

användaren, till exempel beslut av antal dagar i eventfönstret och val av modell för normal               

avkastning och risk.  
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4. Resultat och analys 

Kapitlet redogör för resultaten av den insamlade datan vilka tolkas genom den teoretiska             

ramen för att sedan mynna ut i en analys av hela samt vardera portfölj. Analysen sker med                 

uppsatsens syfte som grund, alltså hur marknaden på kort sikt uppfattar signalvärdet i             

insiderhandel och huruvida signalvärdet är beroende av bakomliggande faktorer. 

4.1 Struktur för resultat och analys 

I följande avsnitt kommer resultat och analys av varje portfölj att presenteras. Resultaten             

presenteras i form av ett diagram samt en tabell. Diagrammet visar portföljens genomsnittliga             

abnormala avkastning för varje dag (AAR) i eventfönstret, och ska tolkas som hur portföljens              

faktiska avkastning skiljer sig mot den förväntade avkastningen på respektive dag i            

eventfönstret. Kurvan för en specifik dag i eventfönstret visar aktiekursens rörelse i            

förhållande till dagen innan, baserat på aktiens stängningskurs. Den tillhörande tabellen visar            

den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen (CAAR), med andra ord         

portföljens totala genomsnittliga abnormala avkastning under eventfönstret, samt antalet         

transaktioner och portföljens signifikans i form av ett p-värde (se ekvation 9). För att göra det                

överskådligt så presenteras och analyseras avyttring och förvärv för varje portfölj separat i en              

figur bestående av ett diagram och en tabell, undantaget den första portföljen som innefattar              

både förvärv och avyttring för hela portföljen. Resultaten för de olika befattningarna kommer             

att delas upp i två diagram och en tabell för avyttring och likadant för förvärv, detta eftersom                 

resultaten av de sju befattningskategorierna inte går att redogöra för tillsammans på ett             

överskådligt sätt. 

Resultaten av samtliga portföljer kan ses i tabellform i bilagorna. 
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4.2 Redogörelse för hela portföljen 

 

 

Figur 5: Diagram och tabell, hela portföljen 

Vid granskning av resultaten visar portföljen som helhet att det finns en genomsnittlig             

abnormal avkastning runt publiceringen (dag 0) av både avyttringar och förvärv. Vid            

avyttring så sjunker den faktiska avkastningen som mest med -0,4 procentenheter jämfört            

med den förväntade avkastningen, det vill säga om insidertransaktionerna inte hade           

genomförts och publicerats. CAAR är signifikant och positiv för avyttringsportföljen, vilket           

innebär att det totalt sett finns en positiv abnormal avkastning under eventfönstret som helhet.              

Det går även att se att avyttringsportföljen överpresterar gentemot den förväntade           

prestationen fram till dag -4, men att den abnormala överavkastningen har en sjunkande trend              

närmre eventdagen.  

Vid förvärv så reagerar marknaden och den genomsnittliga abnormala avkastningen stiger           

och är som högst nära 0,3 procentenheter större än den förväntade avkastningen dagen efter              

publicering. Det går att urskilja en motsatt trend dagarna innan eventdagen i            

förvärvsportföljen jämfört med avyttringsportföljen. I förvärvsportföljen så underpresterar        

aktierna dagarna innan eventdagen och når sin lägsta notering dag -5 med cirka -0,2              
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procentenheter genomsnittlig abnormal avkastning i förhållande till den förväntade         

avkastningen. Därefter syns en stigande trend fram till och med dag 1. CAAR är signifikant               

och negativ för förvärvsportföljen. 

Då CAAR ≠ 0 och då signifikans uppnås så förkastas Ho för både avyttrings- och               

förvärvsportföljen. 

 

Resultaten indikerar att insidertransaktionerna innehåller ett signalvärde då aktiekurserna         

påverkas av publiceringen av dessa, vilket är i enlighet med Levy och Lazorovich (1995). Att               

AAR i avyttringsportföljen sjunker i jämförelse med den förväntade avkastningen på           

publiceringsdagen och dagen efter tyder på att det finns ett signalvärde i när en insider säljer                

hela eller delar av sitt innehav, och att marknaden uppfattar detta som något negativt. Detta               

går emot exempelvis Lakonishok och Lees (2001) resultat som menar att avyttringar inte             

omedelbart innehåller ett signalvärde för marknaden. Det faktum att CAAR är positiv för             

avyttringsportföljen kan te sig oväntat då avyttring kan antas ge negativa signaler till             

marknaden, och detsamma för förvärvsportföljen som har en negativ CAAR trots att            

insiderförvärv kan antas ge positiva signaler till marknaden. Det kan förklaras med att             

eventfönstret, som CAAR baseras på, omfattar den positiva respektive negativa abnormala           

avkastningen som sker i början av eventfönstret. Att insideravyttringar verkar ske i samband             

med att aktier överpresterar gentemot den förväntade avkastningen kan möjligen förklaras           

med att en insider har kunskap om bolagets framtida prestation och därför säljer när de vet att                 

aktien är övervärderad. Samma resonemang skulle då förklara att insiderförvärv sker i            

samband med att aktien underpresterar i förhållande till den förväntade avkastningen då            

insidern vet att aktien är undervärderad. Detta ligger i linje med Huddart och Ke (2007) och                

Seyhuns (1986) teorier om insiders informationsövertag.  

En tänkbar anledning till att avyttringsportföljens överavkastning gradvis minskar från dag -8            

till -2 skulle kunna förklaras med att information om insidertransaktionerna läcker ut i förväg.              

Genom att marknadsaktörer fått reda på de kommande avyttringarna kan priset ha tryckts ned              

redan innan transaktionerna offentliggörs på publiceringsdagen. Det är något som          

Lakonishok och Lee (2001) och Inci, Lu, och Seyhun (2010) ser som en möjlig orsak till                

trender likt denna innan publicering.  
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Resultaten visar på att marknaden reagerar, om än blygsamt, på publicering av förvärv. Det              

tyder på att insiderförvärv har ett signalvärde för den övriga marknaden, som tolkar             

insiderförvärv som positiva signaler om bolagets framtid och därmed driver upp aktiepriset.            

Att aktiekursen börjar stiga redan från dag -5 kan likt för avyttringsportföljen indikera             

informationsläckage, alltså att marknaden får reda på det kommande förvärvet redan innan            

det utförs och därefter publiceras offentligt. Resultaten för både avyttringar och förvärv kan             

öppna upp för en diskussion rörande marknadens effektivitet då abnormal avkastning finns i             

portföljen.  

4.3  Redogörelse för bolagsstorlek 

4.3.1 Bolagsstorlek: Avyttring 

 

Figur 6: Diagram och tabell, bolagsstorlek - avyttring 

De tre bolagsstorlekarna har varierande CAAR under eventfönstret med Mid Cap-portföljen           

som visar nästan 3 procentenheter abnormal avkastning i förhållande till den förväntade            

avkastningen, medan Large Cap har en negativ CAAR på ca -1 procentenheter och Small Cap               

når en CAAR på 0,5 procentenheter. Av dessa tre portföljer så är det dock bara Mid Cap och                  

Large Cap som är signifikanta. För Mid Cap och Large Cap så observeras en nedgång på                
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cirka -0,5 procentenheter i förhållande till den förväntade avkastningen vid publicering samt            

dagen efter, medan för Small Cap så sker en svag uppgång på publiceringsdagen. 

Då CAAR ≠ 0 och signifikans uppnås så förkastas Ho för Mid Cap och Large Cap. Då                 

signifikans ej uppnås kan H0 ej förkastas för Small Cap. 

 

Den höga abnormala avkastningen under början av eventfönstret i Mid Cap som leder till ett               

positivt CAAR för eventfönstret, och som gradvis sjunker mot publiceringsdagen, skulle även            

här kunna förklaras med informationsläckage. Large Cap visar inte samma trend, vilket skulle             

kunna indikera att information inte delas lika mycket som i mindre bolag, samt att det finns                

starkare kontroll för att undvika informationsläckage. Att Mid Cap och Large Cap, enligt             

Figur 6, visar en nedgång vid publicering samt dagen efter indikerar att dessa avyttringar är               

informationsrika och sänder signaler som marknaden reagerar på, vilket ligger i linje med             

exempelvis Wahlström (2003) som finner störst abnormal avkastning i de större bolagen. Då             

resultaten visar en svag marknadsreaktion på avyttringar efter publiceringsdagen för mindre           

bolag kan det tolkas som att dessa transaktioner har lågt signalvärde. Men då Small Cap               

saknar signifikans och inte heller visar något identifierbart mönster är det dock svårt att dra               

generella slutsatser gällande portföljen.  
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4.3.2 Bolagsstorlek: Förvärv 

 

Figur 7: Diagram och tabell, bolagsstorlek - förvärv 

Samtliga tre förvärvsportföljer uppvisar signifikanta negativa CAAR som sträcker sig från           

som lägst -1,4 procentenheter jämfört med den förväntade avkastningen för Mid Cap, till som              

högst -0,5 procentenheter för Large Cap. I Small Cap så sker en relativt kraftig uppgång i                

genomsnittlig abnormal avkastning redan från dag -4 som når sin topp på publiceringsdagen             

för att sedan sjunka. I Mid Cap inträffar uppgången lite senare med början dag -2, och når sin                  

topp på dag 1. För Large Cap inträffar uppgången ytterligare två dagar senare, det vill säga på                 

publiceringsdagen, och AAR följer sedan en liknande sjunkande trend som Mid Cap. Alla tre              

portföljer visar en positiv genomsnittlig abnormal avkastning runt publiceringsdagen, och          

högst sådan uppnås av Small Cap. 

Då CAAR ≠ 0 och signifikans uppnås så förkastas Ho för samtliga tre portföljer. 

 

I likhet med avyttringsportföljerna så kan man teoretisera om större informationsläckage i            

mindre bolag då AAR börjar stiga i Small Cap redan från dag -4, medan det dröjer två dagar                  

till att uppgången sker i Mid Cap och därefter ytterligare två dagar för Large Cap. Det skulle                 

31 



 

även här kunna visa på ett samband mellan informationsläckage och bolagsstorlek, likt            

resonemanget för avyttringsportföljerna. 

Resultaten indikerar att marknaden uppfattar ett positivt signalvärde i insiderförvärv då           

samtliga portföljer i Figur 7 visar en positiv AAR runt eventdagen. Dock är CAAR negativ               

för eventfönstret som helhet i samtliga portföljer, vilket även här kan förklaras med en till               

stor del negativ AAR under perioden fram till publiceringsdagen. Att Small Cap redovisar             

störst AAR runt publiceringsdagen är i enlighet med exempelvis Inci, Lu, och Seyhun (2010)              

som finner en omedelbar reaktion vid förvärv i mindre bolag. Den kraftiga nedgången av              

AAR i Small Cap dag 10 beror, baserat på en kontroll i den underliggande datan, på flertalet                 

transaktioner i en specifik aktie som gick ned kraftigt dag 10 i förhållande till den förväntade                

avkastningen.  

4.4  Redogörelse för transaktionsstorlek 

4.4.1 Transaktionsstorlek: Avyttring 

 

Figur 8: Diagram och tabell, transaktionsstorlek - avyttring 

Ingen av dessa tre portföljer uppnår signifikans, och det begränsade transaktionsunderlaget           

gör att framförallt kurvan för kategorin Liten blir volatil och därmed svårtolkad. Både Mellan              

och Stor följer ungefär samma trend under eventfönstret med en positiv AAR fram till dag -1                
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då de båda börjar sjunka och därefter når sin lägsta nivå en dag efter publiceringsdagen för att                 

sedan under följande dagar stiga och därefter fluktuera runt den förväntade avkastningen.            

CAAR är likartad och positiv för portföljerna Liten och Mellan, men är negativ för portföljen               

Stor.  

Då signifikans ej uppnås så kan H0 ej förkastas för någon av de tre portföljerna. 

  

Avsaknaden av signifikans gör att eventuella tolkningar inte har någon nämnvärd tyngd och             

bör göras med stor försiktighet. Med detta i åtanke går det att teoretisera att de liknande                

kurvorna för Mellan och Stor skulle indikera att det finns ett likartat signalvärde i en               

insideravyttring av medelstor eller stor karaktär runt publiceringsdagen. Den abnormala          

avkastningen under eventfönstret som helhet skiljer sig dock åt portföljerna emellan, och            

portföljen Stor visar störst påverkan på aktiekursen i anslutning till publiceringsdagen. Ett            

resultat som likt Dardas och Güttler (2011) och Fidrmuc, Goergen och Renneboog (2006)             

indikerar att större insidertransaktioner har större signalvärde. 

4.4.2 Transaktionsstorlek: Förvärv 

 

Figur 9: Diagram och tabell, transaktionsstorlek - förvärv 
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I samtliga tre portföljer kan en positiv AAR utläsas runt publiceringsdagen. Det är dock              

endast portföljen Mellan som är signifikant. För transaktionsstorleken Liten så sker det en             

uppgång dag 1, för Mellan sker uppgången redan från publiceringsdagen medan för Stor så              

sker en relativt stark positiv marknadsreaktion på publiceringsdagen, och aktien överpresterar           

sedan fram till dag 3. Dock kan en positiv trend för Stor utläsas redan från dag -3. CAAR är                   

negativ för portföljerna Liten och Mellan, för portföljen Stor är CAAR positiv.  

Noterbart är även att i portföljen Liten så sker en temporär uppgång på dagarna -1 och 4,                 

vilken får förklaras som slumpmässig och driven av enstaka transaktioner som i det             

begränsade urvalet får stor effekt. Kurvan för portföljen Liten är generellt svårtolkad och inte              

nära att uppnå signifikans. 

Då CAAR ≠ 0 och signifikans uppnås så förkastas Ho för portföljen Mellan. Eftersom              

signifikans ej uppnås för Liten och Stor kan H0 ej förkastas för dessa två portföljerna. 

 

Med grund i hur uppgången i AAR runt publiceringsdagen ter sig mellan portföljerna så kan               

ett möjligt samband mellan transaktionsstorlek och informationsläckage finnas, vilket då          

skulle innebära att ju större en transaktion är, desto tidigare reagerar marknaden. Sett till hela               

eventfönstret så är det endast portföljen Stor som uppnår en positiv CAAR, medan de två               

andra portföljerna båda uppvisar negativ CAAR. Det är i linje med de resultat som Fidrmuc,               

Goergen och Renneboog (2006) och Dardas och Güttler (2011) får i sina studier. Att det finns                

fler transaktioner i kategorin Mellan kan bero på författarnas av denna uppsats            

storlekskategorisering. Det kan dock också bero på att insiders vill dölja vissa stora förvärv,              

för att exempelvis undvika uppmärksamhet, genom att handla i fler omgångar istället. Dardas             

och Güttler (2011) belyser att tidigare forskning indikerar att detta fenomen gör att             

medelstora transaktioner således kan sända starkare signaler än stora transaktioner.  
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4.5  Redogörelse för befattning 

4.5.1 Befattning: Avyttring 

 

 

 

Figur 9: Diagram och tabell, befattning - avyttring 
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Vad som går att utläsa ur Figur 9 är att portföljerna VD och Vice-VD uppvisar störst negativ                 

CAAR under eventfönstret. Den genomsnittliga abnormala avkastningen för befattningarna         

Chef, Ledande befattning dotterbolag och Styrelse går alla ner från dag -1, och runt dag 1- 2                 

vänder AAR uppåt och ligger därefter runt den förväntade avkastningen.          

Transaktionsunderlaget för samtliga portföljer är dock litet vilket leder till volatila och            

svårtolkade kurvor, samt så saknar portföljen signifikans.  

Då signifikans ej uppnås kan H0 ej förkastas för någon av portföljerna. 

  

Resultaten indikerar att de insiders som antas ha mest tillgång till information om det egna               

bolaget, alltså VD och Vice-VD, är de som vars signaler har störst genomslagskraft vid              

avyttringstransaktioner. Det är i linje med information hierarchy hypothesis av Seyhun (1986)            

som menar att anställda med större tillgång till information också innehar ett större             

signalvärde för den övriga marknaden. Den genomsnittliga abnormala avkastningen för Chef,           

Ledande befattning dotterbolag och Styrelse blir negativ innan publicering och når sin lägsta             

nivå dag 2. Detta skulle kunna indikera att marknaden uppfattar ett negativt signalvärde i              

direkt samband med publiceringen av avyttringar utförda av dessa befattningar. Tidigare           

forskning (Fidrmuc, Goergen & Renneboog, 2009) tyder på ett ökat signalvärde inom            

kategorierna Chef och Ekonomichef till följd av en högre grad av granskning av VD:ar, men               

på grund av svårtolkad data och avsaknaden av signifikans för samtliga portföljer är det dock               

svårt att jämföra de olika kategorierna och dra slutsatser om skillnaderna dem emellan. 
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4.5.2 Befattning: Förvärv 

 

 

Figur 10: Diagram och tabell, befattning - förvärv  

Endast VD-portföljen uppnår signifikans. Mest avvikande abnormal avkastning har Ledande          

befattning dotterbolag som under eventfönstret har en CAAR på strax över 2 procentenheter             

jämfört med den förväntade avkastningen och en genomsnittlig abnormal avkastning på ca            

0,7 procentenheter på publiceringsdagen. I samtliga portföljer utom Chef och Övrigt kan en             

uppgång i abnormal avkastning ses på publiceringsdagen. För Chef och Övrigt kommer dock             
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uppgången på dag 1 respektive dag 1 och 2. Portföljen VD har en negativ CAAR på cirka                 

-2,5 procentenheter vilket kan härledas till den negativa abnormala avkastningen under           

dagarna innan publiceringsdagen, som sedan från publiceringsdagen har en svagt stigande           

trend. För insiderförvärv gjorda av ekonomichefer går den genomsnittliga abnormala          

avkastningen upp med över en procentenhet från publiceringsdagen och fram till dag 2, och              

även i portföljen Styrelse ses en uppgång från dagen innan publicering.  

Då CAAR ≠ 0 och signifikans uppnås så förkastas Ho för VD-portföljen. För övriga portföljer               

uppnås ej signifikans och därmed kan H0 ej förkastas för dessa. 

  

Att endast portföljen VD uppnår signifikans, samt det begränsade transaktionsunderlaget för           

flera av portföljerna gör det även här svårt att göra en korrekt jämförelse av de olika                

befattningarna. Att den genomsnittliga abnormala avkastningen går upp på publiceringsdagen          

av insiderförvärv gjorda av VD:ar indikerar att dessa sänder en positiv signal till marknaden              

om bolagets framtida prestation, i linje med Seyhuns (1986) tidigare nämnda forskning. Även             

för ekonomichefer och styrelse kan en relativt stark signal antas med grund i den uppgång i                

genomsnittlig abnormal avkastning som sker i samband med publicering av insiderförvärv.           

Det ligger också i linje med tidigare forskning (Huddart & Ke, 2007) om att mer informerade                

insiders sänder starkare signaler till marknaden om bolagets framtida prestation.  
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5. Slutsats och diskussion 

I uppsatsens avslutande del sammanfattas analysen för att återkoppla till uppsatsens syfte            

samt besvara de frågor som genererats ur problemdiskussionen. Kapitlet avslutas med ett            

självreflekterande avsnitt samt att författarna öppnar upp för fortsatt forskning kopplat till            

studiens bakgrundsproblematik. 

5.1 Signalvärdet i insiderhandel  

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur marknaden på kort sikt uppfattar signalvärdet i             

insiderhandel på den svenska börsen. Resultaten för hela portföljen visar att marknaden på             

kort sikt uppfattar ett statistiskt signifikant signalvärde i insiderhandel på den svenska            

börsmarknaden. Detta ger stöd åt signalhypotesen då signalerna från insidertransaktionerna          

uppfattas av marknaden som indikationer på bolagets framtida prestation och därmed           

påverkar aktiekursen. Detta tyder på att marknaden antar att insiders har ett            

informationsövertag, vilket går emot teorin om den effektiva marknaden. Dock kan den            

gradvisa ned- respektive uppåtgående trenden i den genomsnittliga abnormala avkastningen          

dagarna innan publiceringen av en insidertransaktion, som teoretiserats bero på          

informationsläckage, indikera att den nya informationen gradvis inkorporeras i aktiepriset. En           

tolkning av den här företeelsen är att informationseffektiviteten för en genomsnittlig           

insidertransaktion är halvstark då endast offentlig information är inkorporerad i aktiepriset,           

vilket exempelvis kan ses då den genomsnittliga abnormala avkastningen för avyttringar har            

en gradvis sjunkande trend desto närmre publiceringen, vilket kan förklaras med att            

informationen om insideravyttringen gradvis sprids på marknaden. Alltså inkorporeras         

informationen först då den eventuellt börjar läcka, med andra ord är effektiviteten inte stark              

då den tidigare okända informationen om insidertransaktionen inte inkorporerats i priset. 

En intressant aspekt i resultatet är att marknaden uppfattar ett starkare signalvärde i             

insideravyttringar än för insiderförvärv, något som går emot merparten av tidigare forskning.            

Tidigare forskning har teoretiserat om att det finns flera olika skäl till att en insider säljer,                

medan det endast finns ett skäl till förvärv. Att resultatet trots det visar ett starkare               

signalvärde i insideravyttringar skulle möjligen kunna förklaras med att en genomsnittlig           

investerare är mer oroad för att förlora pengar än intresserad av möjligheten att tjäna pengar,               

så kallat riskaversiv, och därmed med grund i detta försiktighetstänk värderar signalen i en              
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insideravyttring högre. En möjlig brist på likvida medel bland investerare skulle också kunna             

förklara att de signaler som insiderförvärv sänder ut inte alltid kan ageras på. 

5.2 Variablernas påverkan på signalvärdet  

Uppsatsens delsyfte är att undersöka huruvida signalvärdet påverkas av utvalda          

bakomliggande faktorer. Resultatet visar till viss del att marknadens uppfattning av           

signalvärdet skiljer sig åt inom variablerna bolagsstorlek, transaktionsstorlek och insiderns          

position i bolaget. För variabeln bolagsstorlek går det att konstatera att marknaden uppfattar             

ett liknande signalvärde i både medelstora och stora bolag direkt efter publicering av             

avyttringstransaktioner, som båda leder till liknande kursrörelser. Dock skiljer sig den           

ackumulerade genomsnittliga abnormala avkastningen under eventfönstret åt med nästan 3          

procentenheter. Det går ej att dra någon slutsats om huruvida signalvärdet i            

avyttringstransaktioner i små bolag skiljer sig åt gentemot övriga då signifikans ej uppnås.  

Att den genomsnittliga abnormala avkastningen går ned relativt kraftigt dagarna innan           

publiceringsdatum av avyttringstransaktioner för medelstora bolag, samtidigt som kurvan inte          

är lika volatil för stora bolag, kan möjligen bero på att marknaden anser att information delas                

mer fritt i medelstora bolag. Därmed kan marknaden anse att den enskilda insidern i ett               

medelstort bolag besitter mer information om bolagets framtida prestation. Därför kan           

avyttringar i dessa bolag ge en starkare signal om bolagets framtid till marknaden än större               

bolag där information är mer uppdelat och där enstaka insiders som säljer sannolikt inte              

besitter lika stor kunskap om bolagets framtid. Den eventuellt friare informationsdelningen           

kan också kopplas till det resonemang som förs i analysen om ett tidigare             

informationsläckage i mindre bolag. För förvärvstransaktioner kan samma resonemang om          

friare informationsdelning föras då Small Cap ser störst rörelser dagarna upp till och på              

publiceringsdagen. Även för förvärvstransaktioner skiljer sig signalvärdet alltså åt inom          

variabeln bolagsstorlek. 

Resultaten för de tre olika transaktionsstorlekarna skiljer sig åt både sett till rörelserna dag för               

dag och till den ackumulerade genomsnittliga abnormala avkastningen. Mest avvikande          

abnormal avkastning för stora transaktioner är i linje med tidigare forskning. Men då             

signifikans endast uppnås på portföljen med mellanstora förvärvstransaktioner kan en slutsats           

ej dras om huruvida marknaden värderar signalerna av insidertransaktioner olika beroende på            
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transaktionsstorlek. Vad som går att konstatera är att marknaden uppfattar ett signalvärde i             

insiderförvärv av mellanstorlek.  

Samma situation återfinns i befattningsportföljerna, bland vilka endast portföljen         

innehållande förvärvstransaktioner gjorda av VD är signifikant. För VD är CAAR negativ            

vilket kan te sig överraskande men förklaras av negativ abnormal avkastning under nästan             

hela eventfönstret, som i sin tur skulle kunna förklaras av att VD:ar köper i tider när bolaget                 

underpresterar på marknaden, möjligen för att medvetet signalera sitt förtroende i bolagets            

framtid till marknaden och därmed få upp aktiekursen. Den genomsnittliga abnormala           

avkastning som sker på publiceringsdagen och dagen efter kan i ett sådant fall indikera att det                

då skulle vara en lyckad strategi. Avsaknaden av signifikans i övriga portföljer gör att det inte                

går att dra några slutsatser om huruvida marknaden uppfattar signalerna i insidertransaktioner            

olika beroende på vilken befattning det är som utför dem. 

5.3 Självreflektion 

Efter undersökningens utförande så finns det ett antal aspekter som kan ha haft en påverkan               

på resultatet, och som är värda att reflektera över. Ett konstaterande som låter sig göras efter                

att resultatet analyserats är att valet av eventfönster har en direkt och påtaglig påverkan på               

den ackumulerade genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR). Som resultaten visar så          

är den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) hög i början av eventfönstret i            

avyttringsportföljerna, och låg i början av eventfönstret i förvärvsportföljerna. Det gör att            

CAAR, med det i denna uppsats valda eventfönstret, generellt blir positiv för            

avyttringsportföljerna och negativ för förvärvsportföljerna, trots relativt starka ned-         

respektive uppgångar i AAR i direkt närhet till publiceringsdagen. Hade eventfönstret valts            

till exempelvis tre dagar innan och efter publicering hade endast dessa ned- och uppgångar              

fångats upp och CAAR hade blivit annorlunda. Eventfönstrets påtagliga effekt på CAAR gör             

därför att det är svårt att jämföra resultat studier emellan. Det går därmed att reflektera över                

huruvida CAAR, vilket är det mest frekvent använda måttet i eventstudier, är det bäst              

lämpade måttet att utgå ifrån om fokuset för en undersökning är att undersöka hur marknaden               

reagerar på insidertransaktioner, snarare än att utifrån ett investeringsperspektiv undersöka          

möjligheterna till överavkastning genom imitering av insiders. I det sistnämnda så kan det             

finnas en större relevans i att mäta den totala ackumulerade abnormala avkastningen under             

den period som investeringen görs, men är fokuset istället på att undersöka marknadens             
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reaktion så kan det vara av större intresse att fokusera mer på de dagliga kurssvängningarna               

var för sig och inte som ett sammanslaget mått.  

Uppsatsens datahantering inbegriper två potentiella felkällor. Den ena baseras på den           

manuellt inrapporterade datan från Insynsregistret. De anmälningsskyldiga kan, som tidigare          

nämnt, fritt fylla i exempelvis befattning och transaktionsstorlek. Detta gör att dataunderlaget            

bygger på att insiders korrekt och ärligt rapporterar in sina transaktioner. Den andra             

potentiella felkällan baseras på författarnas manuella hanteringen av den inrapporterade          

datan, vilket diskuteras i avsnitt 3.4.1. Trots noggrann och transparent hantering, inbegriper            

den manuella hanteringen alltid en viss risk som kan ha inverkat på resultaten.  

Avsaknaden av signifikans i portföljerna som undersöker transaktionsstorlek och befattning          

går att koppla till ett otillräckligt transaktionsunderlag. Det oväntat stora          

transaktionsbortfallet för dessa portföljer går att koppla till att det krävs unika transaktioner,             

något som diskuteras i 3.3.4.1. Ett sätt att utöka dataunderlaget skulle kunna vara att samla in                

data från en längre tidsperiod. Det innebär dock en annan problematik i form av de ändringar                

som infördes i Insynsregistret år 2016, vilket kan göra en jämförelse perioderna emellan             

svårare.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna av denna uppsats har under arbetets gång mött andra intressanta frågor som denna              

studie inte ämnar att besvara. Exempelvis kan det vara intressant att utifrån            

transaktionsunderlaget hämta in ytterligare bolagsspecifik information i form av variabler          

såsom nyckeltal för att sedan undersöka den roll dessa variabler spelar i marknadens reaktion              

på insiderhandel.  

En alternativ metod för att undersöka insiderhandel är att studera de insidertransaktioner som             

förekommer i media, något som skulle kunna göras med grund i det transaktionsunderlag som              

används i denna uppsats. Med den snabbt ökande digitaliseringen och tillgången till            

information (att insidertransaktioner exempelvis rapporteras via notiser i appar) skulle det           

vara intressant att undersöka skillnaden i signalvärdet för de transaktioner som det            

rapporteras om i media kontra de som “enbart” offentliggörs via insynsregistret men inte ges              

mer uppmärksamhet eller tyngd.  
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Baserat på uppsatsens slutsatser ser författarna även anledning att närmare studera dagarna            

innan eventet, det vill säga innan publiceringsdagen, då studiens resultat i flera fall antyder en               

effekt på aktiekursen innan informationen offentliggjorts. Därmed anser författarna att det           

finns fog för att närmare undersöka förekomsten av informationsläckage.  
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ISIN Namn Symbol CAP 

SE0001625534 A3 Allmänna IT- och Telekom. ATRE Small_Cap 

SE0002575340 Abliva ABLI Small_Cap 

SE0009269467 Actic Group ATIC Small_Cap 

SE0001137985 Active Biotech ACTI Small_Cap 

SE0010415281 Anoto Group ANOT Small_Cap 

SE0002095604 Arise ARISE Small_Cap 

SE0010573113 Ascelia Pharma ACE Small_Cap 

SE0008347660 B3 Consulting Group B3 Small_Cap 

SE0005878741 Bactiguard Holding B BACTI B Small_Cap 

SE0010323998 Balco Group BALCO Small_Cap 

SE0008321921 BE Group BEGR Small_Cap 

SE0000671711 Beijer Electronics Group BELE Small_Cap 

SE0000101297 Bergs Timber B BRG B Small_Cap 

SE0000789711 BioInvent International BINV Small_Cap 

SE0012455350 Björn Borg BORG Small_Cap 

SE0009858152 BONESUPPORT HOLDING BONEX Small_Cap 

SE0000396061 Bong BONG Small_Cap 

SE0011231158 Boule Diagnostics BOUL Small_Cap 

SE0006371126 Cantargia CANTA Small_Cap 

SE0006143129 Christian Berner Tech Trade B CBTT B Small_Cap 

SE0000102824 Concordia Maritime B CCOR B Small_Cap 

SE0000236382 Consilium B CONS B Small_Cap 

SE0002016352 C-RAD B CRAD B Small_Cap 

SE0000418923 CTT Systems CTT Small_Cap 

SE0003909282 Dedicare B DEDI Small_Cap 

SE0000215493 DORO DORO Small_Cap 

SE0000331266 Duroc B DURC B Small_Cap 

SE0009268360 Edgeware EDGE Small_Cap 

SE0000120776 Elos Medtech B ELOS B Small_Cap 

SE0010769182 Empir Group B EMPIR B Small_Cap 
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SE0008294334 Endomines ENDO Small_Cap 

SE0003491562 Episurf B EPIS B Small_Cap 

SE0002402701 eWork Group EWRK Small_Cap 

SE0000381840 Feelgood Svenska FEEL Small_Cap 

SE0001116021 FM Mattsson Mora Group B FMM B Small_Cap 

SE0001338039 FormPipe Software FPIP Small_Cap 

SE0002579912 GHP Specialty Care GHP Small_Cap 

SE0010985028 Green Landscaping Group GREEN Small_Cap 

SE0005878543 Hanza Holding HANZA Small_Cap 

SE0000312043 Havsfrun Investment B HAV B Small_Cap 

SE0005003654 Immunicum IMMU Small_Cap 

SE0008321202 IRRAS IRRAS Small_Cap 

SE0000107724 KABE Group B KABE B Small_Cap 

SE0002190926 Karolinska Development B KDEV Small_Cap 

SE0000386138 Lammhults Design Group B LAMM B Small_Cap 

SE0011870195 Lime Technologies LIME Small_Cap 

SE0007074505 Magnolia Bostad MAG Small_Cap 

SE0000507659 Malmbergs Elektriska B MEAB B Small_Cap 

SE0009160872 MedCap MCAP Small_Cap 

SE0000273294 Medivir B MVIR B Small_Cap 

SE0000526626 Micro Systemation B MSAB B Small_Cap 

SE0000122657 Midway A MIDW A Small_Cap 

SE0000122673 Midway B MIDW B Small_Cap 

SE0013121340 Moberg Pharma MOB Small_Cap 

SE0000680902 Moment Group MOMENT Small_Cap 

SE0000353898 MultiQ International MULQ Small_Cap 

SE0001965369 NAXS NAXS Small_Cap 

SE0011167956 NCAB Group NCAB Small_Cap 

SE0000366098 Net Insight B NETI B Small_Cap 

SE0009947708 NGS Group NGS Small_Cap 

SE0007100342 Nilörngruppen B NIL B Small_Cap 

SE0001161654 NOTE NOTE Small_Cap 

SE0000567752 NOVOTEK B NTEK B Small_Cap 
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SE0002017657 Odd Molly International ODD Small_Cap 

SE0000188930 Ortivus A ORTI A Small_Cap 

SE0000123085 Ortivus B ORTI B Small_Cap 

SE0005095601 Oscar Properties Holding OP Small_Cap 

SE0003815604 PledPharma PLED Small_Cap 

SE0000567539 Poolia B POOL B Small_Cap 

SE0001823303 Precise Biometrics PREC Small_Cap 

SE0000356008 Prevas B PREV B Small_Cap 

SE0000233934 Pricer B PRIC B Small_Cap 

SE0000393860 Profilgruppen B PROF B Small_Cap 

SE0011337666 Projektengagemang Sweden B PENG B Small_Cap 

SE0010441139 Railcare Group RAIL Small_Cap 

SE0000123671 Rejlers B REJL B Small_Cap 

SE0000379497 Semcon SEMC Small_Cap 

SE0000567729 Sensys Gatso Group SENS Small_Cap 

SE0007278841 Serneke Group B SRNKE B Small_Cap 

SE0000950982 SinterCast SINT Small_Cap 

SE0000323305 Softronic B SOF B Small_Cap 

SE0009663511 SSM Holding SSM Small_Cap 

SE0007158928 Starbreeze A STAR A Small_Cap 

SE0005992831 Starbreeze B STAR B Small_Cap 

SE0012257970 Stockwik Förvaltning STWK Small_Cap 

SE0012040459 Strax STRAX Small_Cap 

SE0000653230 Studsvik SVIK Small_Cap 

SE0000407991 Svedbergs B SVED B Small_Cap 

SE0001552357 TradeDoubler TRAD Small_Cap 

SE0008348767 Trention TRENT Small_Cap 

SE0000396822 Venue Retail Group B VRG B Small_Cap 

SE0007577895 Vicore Pharma Holding VICO Small_Cap 

SE0007277876 Wise Group WISE Small_Cap 

SE0007789409 Xbrane Biopharma XBRANE Small_Cap 

SE0009973563 Xspray Pharma XSPRAY Small_Cap 

SE0001105511 ZetaDisplay ZETA Small_Cap 
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SE0007897079 AcadeMedia ACAD Mid_Cap 

SE0000472268 Addnode Group B ANOD B Mid_Cap 

SE0007158910 Alimak Group ALIG Mid_Cap 

SE0000767188 Alligator Bioscience ATORX Mid_Cap 

SE0009663826 Ambea AMBEA Mid_Cap 

SE0000772956 AQ Group AQ Mid_Cap 

SE0000101362 Bergman & Beving B BERG B Mid_Cap 

SE0005991411 Besqab BESQ Mid_Cap 

SE0010948588 BHG Group BHG Mid_Cap 

SE0009921588 Bilia A BILI A Mid_Cap 

SE0010323311 BioArctic B BIOA B Mid_Cap 

SE0000470395 BioGaia B BIOG B Mid_Cap 

SE0000454746 Biotage BIOT Mid_Cap 

SE0009888738 Boozt BOOZT Mid_Cap 

SE0000805426 BTS Group B BTS B Mid_Cap 

SE0005677135 Bufab BUFAB Mid_Cap 

SE0003849223 Bulten BULTEN Mid_Cap 

SE0000195810 Bure Equity BURE Mid_Cap 

SE0003303627 Byggmax Group BMAX Mid_Cap 

SE0010441584 Calliditas Therapeutics CALTX Mid_Cap 

SE0007692850 Camurus CAMX Mid_Cap 

SE0000188518 Catella B CAT B Mid_Cap 

SE0001664707 Catena CATE Mid_Cap 

SE0000683484 CellaVision CEVI Mid_Cap 

SE0000584948 Clas Ohlson B CLAS B Mid_Cap 

SE0002626861 Cloetta B CLA B Mid_Cap 

SE0007048020 Collector COLL Mid_Cap 

SE0003950864 Concentric COIC Mid_Cap 

SE0007158829 
Coor Service Management 

Hold. COOR Mid_Cap 

SE0010714279 Corem Property Group A CORE A Mid_Cap 

SE0010714287 Corem Property Group B CORE B Mid_Cap 

SE0004390516 Creades A CRED A Mid_Cap 
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SE0001634262 Diös Fastigheter DIOS Mid_Cap 

SE0000616716 Duni DUNI Mid_Cap 

SE0006625471 Dustin Group DUST Mid_Cap 

SE0002158568 Eastnine EAST Mid_Cap 

SE0000119299 Elanders B ELAN B Mid_Cap 

SE0006509949 Eltel ELTEL Mid_Cap 

SE0009697220 Enea ENEA Mid_Cap 

SE0007075056 Eolus Vind B EOLU B Mid_Cap 

SE0010048884 Fagerhult FAG Mid_Cap 

SE0005468717 Ferronordic FNM Mid_Cap 

SE0008374250 Fingerprint Cards B FING B Mid_Cap 

SE0001824004 G5 Entertainment G5EN Mid_Cap 

SE0008008262 Garo GARO Mid_Cap 

SE0006288015 Gränges GRNG Mid_Cap 

SE0000195570 Gunnebo GUNN Mid_Cap 

SE0000105199 Haldex HLDX Mid_Cap 

SE0010298109 Handicare Group HANDI Mid_Cap 

SE0002148817 Hansa Biopharma HNSA Mid_Cap 

SE0012676336 HEBA B HEBA B Mid_Cap 

SE0002367797 Hexatronic Group HTRO Mid_Cap 

SE0009997018 HMS Networks HMS Mid_Cap 

SE0006887063 Hoist Finance HOFI Mid_Cap 

SE0008040653 Humana HUM Mid_Cap 

SE0005851706 I.A.R Systems Group IAR B Mid_Cap 

SE0006091997 Immunovia IMMNOV Mid_Cap 

SE0008015259 Infant Bacterial TherapeuticsB IBT B Mid_Cap 

SE0009664253 Instalco INSTAL Mid_Cap 

SE0008585525 Internationella Engelska Skola ENG Mid_Cap 

SE0001200015 INVISIO IVSO Mid_Cap 

SE0006220018 Inwido INWI Mid_Cap 

SE0012675361 IRLAB Therapeutics A IRLAB A Mid_Cap 

SE0008375117 ITAB Shop Concept B ITAB B Mid_Cap 

SE0010520254 K2A Knaust & Andersson B K2A B Mid_Cap 



 

57 

SE0007464888 Karo Pharma KARO Mid_Cap 

SE0000421273 Knowit KNOW Mid_Cap 

SE0008091904 LeoVegas LEO Mid_Cap 

SE0001852419 Lindab International LIAB Mid_Cap 

SE0002110064 Mekonomen MEKO Mid_Cap 

SE0000565228 Midsona B MSON B Mid_Cap 

SE0009216278 Mips MIPS Mid_Cap 

SE0009922305 Momentum Group B MMGR B Mid_Cap 

SE0009806607 Munters Group MTRS Mid_Cap 

SE0011204510 Nederman Holding NMAN Mid_Cap 

SE0003652163 Nelly Group NELLY Mid_Cap 

SE0000426546 New Wave B NEWA B Mid_Cap 

SE0007185418 Nobina NOBINA Mid_Cap 

SE0006342333 NP3 Fastigheter NP3 Mid_Cap 

SE0000722365 Oasmia Pharmaceutical OASM Mid_Cap 

SE0005876968 OEM International B OEM B Mid_Cap 

SE0009414576 Oncopeptides ONCO Mid_Cap 

SE0008321608 Öresund ORES Mid_Cap 

SE0000736415 Orexo ORX Mid_Cap 

SE0004977692 Platzer Fastigheter Holding B PLAZ B Mid_Cap 

SE0000412991 Proact IT Group PACT Mid_Cap 

SE0001280355 Probi PROB Mid_Cap 

SE0000135485 RaySearch Laboratories B RAY B Mid_Cap 

SE0005757267 Recipharm B RECI B Mid_Cap 

SE0000112252 Rottneros RROS Mid_Cap 

SE0003366871 SAS SAS Mid_Cap 

SE0005999760 Scandi Standard SCST Mid_Cap 

SE0007640156 Scandic Hotels Group SHOT Mid_Cap 

SE0007439112 Sinch SINCH Mid_Cap 

SE0012141687 SkiStar B SKIS B Mid_Cap 

SE0006543344 Stendörren Fastigheter B STEF B Mid_Cap 

SE0010663310 Svolder B SVOL B Mid_Cap 

SE0002133975 Systemair SYSR Mid_Cap 
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SE0007331608 TF Bank TFBANK Mid_Cap 

SE0002591420 Tobii TOBII Mid_Cap 

SE0000391716 Traction B TRAC B Mid_Cap 

SE0012729366 Troax Group TROAX Mid_Cap 

SE0000115107 VBG GROUP B VBG B Mid_Cap 

SE0007871363 Vitec Software Group B VIT B Mid_Cap 

SE0009143662 Volati VOLO Mid_Cap 

SE0004840718 Xvivo Perfusion XVIVO Mid_Cap 

SE0011337708 AAK AAK Large_Cap 

SE0005999836 ÅF Pöyry B AF B Large_Cap 

SE0000695876 Alfa Laval ALFA Large_Cap 

SE0010468116 Arjo B ARJO B Large_Cap 

SE0007100581 ASSA ABLOY B ASSA B Large_Cap 

SE0011166610 Atlas Copco A ATCO A Large_Cap 

SE0011166628 Atlas Copco B ATCO B Large_Cap 

SE0000191827 Atrium Ljungberg B ATRLJ B Large_Cap 

SE0007666110 Attendo ATT Large_Cap 

SE0012454072 Avanza Bank Holding AZA Large_Cap 

SE0006993770 Axfood AXFO Large_Cap 

SE0011116508 Beijer Ref B BEIJ B Large_Cap 

SE0000862997 BillerudKorsnäs BILL Large_Cap 

SE0012455673 Boliden BOL Large_Cap 

SE0008091573 Bonava A BONAV A Large_Cap 

SE0008091581 Bonava B BONAV B Large_Cap 

SE0007491303 Bravida Holding BRAV Large_Cap 

SE0000379190 Castellum CAST Large_Cap 

SE0007691613 Dometic Group DOM Large_Cap 

SE0000103814 Electrolux B ELUX B Large_Cap 

SE0000163628 Elekta B EKTA B Large_Cap 

SE0011166933 Epiroc A EPI A Large_Cap 

SE0011166941 Epiroc B EPI B Large_Cap 

SE0012853455 EQT EQT Large_Cap 

SE0000108649 Ericsson A ERIC A Large_Cap 
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SE0000108656 Ericsson B ERIC B Large_Cap 

SE0009922164 Essity B ESSITY B Large_Cap 

SE0012673267 Evolution Gaming Group EVO Large_Cap 

SE0011166974 Fabege FABG Large_Cap 

SE0000455057 Fast. Balder B BALD B Large_Cap 

SE0013512506 Fastpartner A FPAR A Large_Cap 

SE0000202624 Getinge B GETI B Large_Cap 

SE0000106270 Hennes & Mauritz B HM B Large_Cap 

SE0000103699 Hexagon B HEXA B Large_Cap 

SE0007074281 HEXPOL B HPOL B Large_Cap 

SE0011090018 Holmen B HOLM B Large_Cap 

SE0000170375 Hufvudstaden A HUFV A Large_Cap 

SE0001662222 Husqvarna A HUSQ A Large_Cap 

SE0001662230 Husqvarna B HUSQ B Large_Cap 

SE0000652216 ICA Gruppen ICA Large_Cap 

SE0000190126 Industrivärden A INDU A Large_Cap 

SE0000107203 Industrivärden C INDU C Large_Cap 

SE0001515552 Indutrade INDT Large_Cap 

SE0000936478 Intrum INTRUM Large_Cap 

SE0000107401 Investor A INVE A Large_Cap 

SE0000107419 Investor B INVE B Large_Cap 

SE0000806994 JM JM Large_Cap 

SE0006593901 Klövern A KLOV A Large_Cap 

SE0006593919 Klövern B KLOV B Large_Cap 

SE0000549412 Kungsleden KLED Large_Cap 

SE0010100958 Latour B LATO B Large_Cap 

SE0006370730 Lifco B LIFCO B Large_Cap 

SE0000108847 Lundbergföretagen B LUND B Large_Cap 

SE0000825820 Lundin Energy LUNE Large_Cap 

SE0009778848 Medicover B MCOV B Large_Cap 

SE0000412371 Modern Times Group B MTG B Large_Cap 

SE0000375115 Mycronic MYCR Large_Cap 

SE0000117970 NCC B NCC B Large_Cap 
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SE0008321293 NIBE Industrier B NIBE B Large_Cap 

SE0000949331 Nobia NOBI Large_Cap 

SE0000109811 Nolato B NOLA B Large_Cap 

SE0012324226 Nordic Entertainment Group A NENT A Large_Cap 

SE0012116390 Nordic Entertainment Group B NENT B Large_Cap 

SE0011426428 Nyfosa NYF Large_Cap 

SE0007100359 Pandox B PNDX B Large_Cap 

SE0000106205 Peab B PEAB B Large_Cap 

SE0000111940 Ratos B RATO B Large_Cap 

SE0007665823 Resurs Holding RESURS Large_Cap 

SE0000112385 SAAB B SAAB B Large_Cap 

SE0004635878 Sagax A SAGA A Large_Cap 

SE0005127818 Sagax B SAGA B Large_Cap 

SE0009161052 Sagax D SAGA D Large_Cap 

SE0009554454 
Samhällsbyggnadsbo. i Norden 

B SBB B Large_Cap 

SE0011844091 
Samhällsbyggnadsbo. i Norden 

D SBB D Large_Cap 

SE0000667891 Sandvik SAND Large_Cap 

SE0000171886 SCA A SCA A Large_Cap 

SE0000112724 SCA B SCA B Large_Cap 

SE0000148884 SEB A SEB A Large_Cap 

SE0000163594 Securitas B SECU B Large_Cap 

SE0000113250 Skanska B SKA B Large_Cap 

SE0000108227 SKF B SKF B Large_Cap 

SE0000120669 SSAB B SSAB B Large_Cap 

SE0007100599 Sv. Handelsbanken A SHB A Large_Cap 

SE0000242455 Swedbank A SWED A Large_Cap 

SE0000310336 Swedish Match SWMA Large_Cap 

SE0000872095 Swedish Orphan Biovitrum SOBI Large_Cap 

SE0005190220 Tele2 A TEL2 A Large_Cap 

SE0005190238 Tele2 B TEL2 B Large_Cap 

SE0000667925 Telia Company TELIA Large_Cap 

SE0006422390 Thule Group THULE Large_Cap 
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SE0000114837 Trelleborg B TREL B Large_Cap 

SE0011205202 Vitrolife VITR Large_Cap 

SE0000115420 Volvo A VOLV A Large_Cap 

SE0000115446 Volvo B VOLV B Large_Cap 

SE0007074844 Wallenstam B WALL B Large_Cap 

SE0011205194 Wihlborgs Fastigheter WIHL Large_Cap 


