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Sammanfattning 
 

Titel: Ger insidan utsidan en chans? En studie i frågan om utomstående kan uppnå abnormal 

avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner på First North Growth Market 
 

Seminariedatum: 2021-01-14 
 

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP 
 

Författare: Victor Forsfält Ljungberg, Hedda Jonasson Blank, Jakob Söderblom,  
 

Handledare: Maria Gårdängen 
 

Nyckelord: Abnormal avkastning, Insynshandel, Insynsperson, First North Growth Market, 

Utomstående investerare 
 

Syfte: Att undersöka om utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom 

att följa insynspersoners köptransaktioner bland svenska bolag på First North Growth Market. 

Studien undersöker även om faktorerna transaktionsstorlek, insynspersoners befattning och 

bolags marknadsvärde kan förklara utomstående investerares möjlighet till abnormal 

avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner.  
 

Metod: Med data från Nasdaq, Finansinspektionen och Datastream använder författarna en 

eventstudie för att undersöka om det finns en möjlighet för utomstående investerare att 

generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner. En 

regressionsmodell utförs för att statistiskt undersöka om transaktionsstorlek, insynspersoners 

befattning och bolags marknadsvärde påverkar abnormal avkastning.  
 

Teoretiskt perspektiv: Effektiva marknadshypotesen, informationsasymmetri och 

signaleringsteori.  
 

Empiri: Studien undersöker insynspersoners köptransaktioner i svenska bolag noterade på 

First North Growth Market under perioden 2019-06-30 till 2020-09-30.  
 

Resultat: Studien finner att utomstående investerare inte kan generera abnormal avkastning 

genom att följa insynspersoners köptransaktioner och författarna finner First North Growth 

Market som semistarkt effektiv. Studien finner ett negativt samband mellan bolags 

marknadsvärde och möjligheten att uppnå abnormal avkastning som utomstående investerare 

genom att följa insynspersoners köptransaktioner.  
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Abstract 

 

Title: Does the inside give the outside a chance? A study whether outsiders can achieve 

abnormal returns by following insiders´ purchase transactions on First North Growth Market 
 

Seminar date: 2021-01-14 
 

Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS 
 

Authors: Victor Forsfält Ljungberg, Hedda Jonasson Blank, Jakob Söderblom 
 

Advisor: Maria Gårdängen 
 

Key words: Abnormal return, Insider, Insider trading, First North Growth Market, Outsider  
 

Purpose: To examine if outsider investors can achieve abnormal returns by following 

insiders’ purchase transactions among Swedish companies listed on First North Growth 

Market. The study also examines if transaction size, insider position and firm market value 

can explain outsiders' possibility to achieve abnormal returns by following insiders’ purchase 

transactions.  
 

Methodology: With data from Nasdaq, Finansinspektionen and Datastream, the authors 

conduct an event study to examine if there exists a possibility for outsiders to achieve 

abnormal returns by following insiders’ purchase transaction. A regression model is 

conducted to statistically examine if transaction size, insider position and firm market value 

can affect the abnormal return.  
 

Theoretical perspective: Efficient market hypothesis, information asymmetry and signaling 

theory.  
 

Empirical foundation: The study examines insiders´ purchase transactions in all Swedish 

companies listed on First North Growth Market during the period 2019-06-30 to 2020-09-30.  
 

Result: The study finds that outside investors can not generate abnormal returns by following 

insiders’ purchase transactions as the authors find First North Growth Market as semistrong 

efficient. The study finds a negative relationship between market value and the possibility to 

achieve abnormal return for outsiders by following insiders’ purchase transactions. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Maria Gårdängen för väl avvägda råd samt intensiva 

diskussioner vilka har möjliggjort studiens genomförande. Vi vill även rikta ett stort tack till 

Anamaria Cociorva för en snabb men ack så värdefull genomgång av de ekonometriska 

grunderna. Utan er vägledning hade denna studie inte kunnat ta den slutliga form den nu 

antagit.  
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Ordlista 
 
 

Eventstudie: Metod som använts för att mäta en händelses påverkan efter denna ägt rum. 

 

Förväntad avkastning: Den avkastning som förväntas ske med hänsyn till vald  

beräkningsmodell. 

 

Faktiskt avkastning: Den avkastning som observeras.  

 

Abnormal avkastning: Skillnaden mellan faktisk och förväntad avkastning. 

 

Insynsperson: En person som genom sin ledande ställning i ett företag har tillgång till privat  

information som inte är tillgänglig för allmänheten.  

 

Insynstransaktion: En transaktion utförd av en insynsperson.  

 

First North Growth Market: En nordisk handelsplattform för småbolag reglerad som 

Multilateral Trading Facility (MTF) tillhandahållen av Nasdaq.  

 

Utomstående: En investerare som inte innehar den privata information som en insynsperson 

besitter.  
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1. Inledning 
 

I studiens inledande del presenteras och aktualiseras insynshandel och dess påverkan på de 

finansiella marknaderna. Detta följs av en problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar och en definition av 

målgruppen studien riktar sig till. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vare sig vi vill inse det eller ej, spelar de finansiella marknaderna en stor roll i våra liv. De 

möjliggör för företag att ta in nytt kapital till investeringar, hjälper statliga och andra 

institutioner att finna möjligheter till riskspridning och skapar en möjlighet för investerare att 

generera avkastning på investerat kapital. Från ett investerarperspektiv har de finansiella 

marknaderna en potential att skapa hög avkastning vid bra investeringsbeslut. För sådana 

beslut, är information om bolagen på marknaden av väsentlig betydelse. Ledande 

befattningshavare i bolagen, så kallade insynspersoner, besitter till följd av sin insyn i 

bolagen från tid till annan kunskap som inte är offentlig, det vill säga som utgör så kallad 

privat information. Insynspersoner har alltså ett informationsövertag gentemot utomstående. 

Insynspersoners privata information ger de därmed förutsättningar till bättre 

investeringsbeslut och de har således en fördel mot utomstående vid handel i det egna 

bolaget; de har möjlighet att erhålla abnormal avkastning (Lakonishok & Lee, 2001).  

 

Som ett resultat av denna informationsasymmetri har regler och system implementerats på 

finansiella marknader för att hindra insynspersoners missbruk av privat information. Således 

har bland annat lagstiftats om kriminalisering av viss typ av insynshandel baserad på privat 

information, så kallat insiderbrott. Insiderbrott genomförs när en insynsperson handlar på 

privat information som har en väsentlig kurspåverkan (2 kap. 1 § 1 p. SFS 2020:21). En 

ytterligare metod som myndigheter använder för att motverka detta är ett lagstadgat register, 

där insynspersoners transaktioner i de egna bolagen rapporteras. I Sverige tillhandahålls detta 

register av Finansinspektionen och benämns Insynsregistret (Finansinspektion, 2020). 

Registret omfattar samtliga typer av transaktioner utförda av insynspersoner i de egna 

bolagen och rapportering måste ske senast tre dagar efter utförd transaktion. Innan 
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transaktionerna läggs in i registret undersöker Finansinspektionen om det vid genomförandet 

har begåtts ett insiderbrott (Finansinspektionen, 2016).  

 

Emellertid är det inte bara genom olagligt nyttjande av privat information som abnormal 

avkastning kan erhållas. Tidigare forskning visar på att insynspersoner kan generera 

abnormal avkastning även utan att olaglig insynshandel genomförts (Lakonishok & Lee, 

2001; Jeng, Metrick & Zeckhauser, 2003; Etebari, Tourani-Rad & Gilbert, 2004; Wang, Shin 

& Francis, 2012).  

 

1.2 Problematisering 

Insynspersoners abnormala avkastning, kombinerat med förekomsten av offentliga 

insynsregister världen över, har inspirerat forskare till att studera om utomstående kan uppnå 

abnormal avkastning genom att följa insynspersoners transaktioner. Lakonishok & Lee 

(2001) förklarar att grundtanken i att följa transaktioner genomförda av insynspersoner 

handlar om signalering av bolagets framtida utveckling. En köptransaktion sänder en positiv 

signal till investerare, på samma sätt som en säljtransaktion sänder en negativ.  

Värdet i dessa signaler härstammar från informationsasymmetrin mellan parterna på 

marknaden och signalens värde beror på ett flertal faktorer, varav tre av de mer undersökta är 

transaktionsstorlek (Stotz, 2006), insynspersoners befattning (Bajo & Petracci, 2006) och 

bolags marknadsvärde (Wahlström, 2003). Även typen av transaktion har visat sig ha en 

påverkan på signalvärdet. Lakonishok & Lee (2001) finner att syftet med köptransaktioner är 

att tjäna pengar, medan syftet av säljtransaktioner kan ha olika orsaker, exempelvis likviditets 

- eller diversifieringsbehov.  

 

Resultaten av tidigare forskning har uppmärksammats bland professionella investerare, såsom 

till exempel fondbolaget Scientia Fund Management, numera uppköpt av East Capital. 

Fondbolagets investeringsstrategi tog sin utgångspunkt i:  

 

“...att börsnoterade företags ledande befattningshavare vet bättre än andra hur det är ställt 

med företaget och dess framtidsutsikter” (Insiderfonder, 2019). 

 

Det finns delade meningar om investeringsstrategin att följa insynspersoner, då studier på 

internationella marknader har varierande resultat. Å ena sidan finner såväl Gregory, Matatko, 

Tonks & Purkis (1994) som Bettis, Vickrey & Vickrey (1997), Bajo och Petracci (2006) och 
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Stotz (2006) att det är möjligt för utomstående att uppnå abnormal avkastning. Å andra sidan 

finner Seyhun (1986) och Rozeff & Zaman (1988) det motsatta. Majoriteten av studierna har 

genomförts på den amerikanska marknaden samtidigt som antalet på den svenska marknaden 

har varit desto färre. En av de få svenska studier som har gjorts är Wahlström (2003) som 

studerar Stockholmsbörsens huvudlista mellan åren 2000 och 2002 och finner att det existerar 

en möjlighet för utomstående att generera abnormal avkastning.  

 

Utöver tidigare forsknings tydligt internationella fokus, är ytterligare studier på svenska 

marknaden även av intresse utifrån de senaste årens ökning av insiderbrott och 

marknadsmanipulation. I en intervju med Realtid kritiserar Ekobrottsmyndighetens 

kammaråklagare Jan Leopoldson det svenska systemet för att motverka insiderbrott. Han 

menar att den svenska lagstiftningen inte är lika hård som den i USA eller i andra EU-länder 

(Johansson, 2018). Dagens Industri rapporterade därtill tidigare i år om hur 

Ekobrottsmyndigheten utreder ett grovt marknadsmanipulerande fall där en person på sociala 

medier haussat aktier i olika småbolag på First North Growth Market (Rex, 2020). Fallet är 

inte unikt och enligt Sveriges Television har Finansinspektionen sett en markant ökning av 

antalet fall där investerare använder sociala medier för att rekommendera och haussa aktier i 

småbolag för att påverka kursrörelser (Lindvall, 2020).  

 

Baserat på den senaste tidens händelser och Wahlströms (2003) resultat på den svenska 

marknaden, finner författarna det intressant att studera en mindre svensk marknad med 

småbolag som First North Growth Market, där graden av informationsasymmetri mellan 

aktörerna kan antas vara högre till följd av lägre regulatoriska krav på informationsgivning 

och mindre massmedial granskning. Etebari, Tourani-Rad & Gilbert (2004) undersöker hur 

massmedias roll påverkar graden av informationsasymmetri och finner ett negativt samband 

mellan marknadsvärde och informationsasymmetri. De förklarar hur stora företag till följd av 

en större bas av intressenter får mer massmedial uppmärksamhet, vilket minskar graden av 

informationsasymmetri och därmed möjligheten att uppnå abnormal avkastning.  

 

Sammantaget kan det konstateras att det föreligger en informationsasymmetri mellan 

insynspersoner och utomstående investerare, vilken försvårar möjligheten för utomstående att 

få en korrekt inblick i ett bolags sanna tillstånd och värde. Samtidigt skapar existensen av ett 

offentligt insynsregister en möjlighet för utomstående att kapitalisera på insynspersoners 
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privata information. Författarna ställer sig således frågande till om denna möjlighet existerar 

bland svenska bolag på First North Growth Market. 

 

1.3 Problemformulering 

Existerar det en möjlighet för utomstående investerare att uppnå abnormal avkastning genom 

att följa insynspersoners köptransaktioner bland svenska bolag på First North Growth 

Market och kan faktorerna transaktionsstorlek, insynspersoners befattning samt bolags 

marknadsvärde förklara möjligheten att uppnå abnormal avkastning? 

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka om utomstående investerare kan generera abnormal 

avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner bland svenska bolag på First 

North Growth Market. Studien syftar även till att undersöka om faktorerna 

transaktionsstorlek, insynspersoners befattning samt bolags marknadsvärde kan förklara 

utomstående investerares möjlighet till abnormal avkastning genom att följa insynspersoners 

köptransaktioner. 

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att endast undersöka insynstransaktioner genomförda i 

bolag på First North Growth Market som handlas över Stockholmsbörsen. I studien har bolag 

i segmentet First North Premier Growth Market exkluderats till följd av att dessa har 

strängare regulatoriska regelverk. De transaktioner som studien omfattar är publicerade på 

Finansinspektionens insynsregister under perioden 2019-06-30 till 2020-09-30. Endast 

köptransaktioner av b-aktier genomförda av VD, ekonomichef och styrelseordförande 

studeras. Valet att endast undersöka köptransaktioner motiveras av att studier visar att de har 

ett högre signalvärde än säljtransaktioner. Köptransaktioner genomförs för att tjäna pengar, 

medan säljtransaktioner kan ha olika orsaker till varför de genomförs, exempelvis likviditets - 

eller diversifieringsbehov (Lakonishok & Lee, 2001). Transaktionskostnader likt courtage har 

exkluderats i studien eftersom dessa numera är närmare 0% bland Sveriges mest använda 

nätmäklare (Avanza, 2020; Nordnet, 2020). Skatt har utelämnats från studien till följd av 

svårigheten att applicera skatteberäkningar och dess implikation på de insamlade 

transaktionerna. 
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1.6 Målgrupp 

Denna studie är av intresse för såväl privata som institutionella investerare eftersom resultatet 

förhoppningsvis kan guida dessa till mer välinformerade beslut. Vidare är studien riktad till 

personer med ett intresse för tillväxtbolag och mindre reglerade marknader som First North 

Growth Market. För att till fullo ta till sig studien krävs en grundläggande kunskap inom 

ekonomi och statistik.  

 

1.7 Disposition 

Inledning - I studiens inledande del presenteras och aktualiseras insynshandel och dess 

påverkan på de finansiella marknaderna. Detta följs av en problemdiskussion som mynnar ut i 

en problemformulering och ett syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar och en definition 

av målgruppen studien riktar sig till. 

 

Teoretisk referensram - I detta kapitel redogörs för teorierna som bildar det teoretiska 

ramverket, vilka ligger till grund för att underbygga hypoteserna och tolka resultatet studien 

mynnar ut i. 

 

Tidigare forskning - I detta kapitel sammanställs först den tidigare forskningen inom 

insynshandel och abnormal avkastning. Sedan presenteras tidigare forskningsresultat om 

möjligheten för utomstående att uppnå abnormal avkastning genom att följa insynspersoners 

transaktioner. 

 

Hypoteser - I detta kapitel formuleras och redogörs för studiens hypoteser vilka baseras på 

den teoretiska referensramen och tidigare forskning.  

 

Metod - I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt, datainsamling och 

beräkningsmodeller. Vidare presenteras eventstudien som metod och regressionsmodellens 

användning. 

 

Resultat - I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat och hypotesprövning. 

 

Analys - I detta kapitel tillämpas den teoretiska referensramen på studiens resultat som 

presenteras i resultatkapitlet samt jämförelser med tidigare forskning genomförs för att forma 

studiens slutsatser. 
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Slutsats, diskussion samt vidare forskning: I detta kapitel presenteras den slutsats som 

resultatet och analysen mynnar ut i. Slutligen diskuteras hur studiens resultat och slutsats kan 

tolkas i ett vidare perspektiv och förslag ges till framtida forskning inom området. 
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2. Teoretisk referensram
 

I detta kapitel redogörs för teorierna som bildar det teoretiska ramverket, vilka ligger till 

grund för att underbygga hypoteserna samt för att tolka resultatet studien mynnar ut i.  

 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Teorin om den effektiva marknadshypotesen (EMH) grundar sig i Eugene Famas arbeten som 

under 1960-talet studerade aktiemarknaden och hur den agerar utifrån existensen av 

informationsskiljaktigheter. Utgångspunkten i EMH är att priset på en tillgång återspeglar all 

tillgänglig information om en specifik tillgångs värde, vilket innebär att det teoretiskt sett är 

omöjligt att generera en avkastning bättre än marknaden - det finns varken över - eller 

undervärderade tillgångar. EMH bygger på tre antaganden: (1) det existerar inga typer av 

transaktionskostnader, (2) all information ska finnas tillgänglig för samtliga investerare, (3) 

investerare är rationella och värderar informationen likadant. Fama kategoriserar tre typer av 

marknader efter graden av marknadseffektivitet: svag, semistark och stark. (Fama, 1970) 

 

2.1.1 Svag effektivitet 

Utgångspunkten på en svag marknad är hur tillgångspriser endast återspeglar historisk 

information (Fama, 1970). Detta innebär att historiska priser inte har en relation till framtida 

priser (Niroomand, Metghalchi & Hajilee, 2020).  

 

2.1.2 Semistark effektivitet 

Utgångspunkten på en semistark marknad är att tillgångspriser utöver historisk information 

även återspeglar publik information. Fama (1970) förklarar att graden av 

semistark-effektivitet bedöms av hur snabbt tillgångspriser justeras när ny information blir 

publik. Teoretiskt innebär detta att man inte kan generera abnormal avkastning om man inte 

innehar privat information som inte återspeglas i priset. (Fama, 1970) 

 

2.1.3 Stark effektivitet 

Utgångspunkten på en stark marknad är att tillgångspriser återspeglar all historisk, publik och 

privat information. Teoretiskt sett blir det således omöjligt att uppnå abnormal avkastning 

eftersom priser redan reflekterar all information. Fama (1970) drar slutsatsen att den starka 

14 



 

formen är en extrem beskrivning av marknader och ska istället betraktas som ett riktmärke för 

avvikelser för att bestämma marknadens effektivitet. (Fama, 1970) 

 

2.1.4 Den generella synen på EMH 

EMH har varit en central utgångspunkt för modern ekonomisk forskning och är en av de mer 

empiriskt undersökta finansiella teorierna (Yen & Lee, 2008). Resultatet av forskningen kring 

hypotesen går åt olika håll. Stödet för EMH utgår från att abnormal avkastning snarare beror 

på andra aspekter, såsom felaktig prissättning av tillgångar, än att det är 

informationsasymmetrier som utnyttjas (Yen & Lee, 2008). Jensen (1978) lyfter 

problematiken med att undersöka EMH och menar att tidigare studier som undersökt 

hypotesen bygger på prissättningsmodeller som i sig själva kan vara felaktiga. Fama (1991) 

motsätter sig detta och menar att prissättningsmodellerna är vetenskapligt gångbara och 

utvecklandet av dem inte underminerar forskningen av EMH, utan istället nyanserar den. 

Utifrån den skilda synen på EMH, anses det sammantaget att implikationerna av EMH 

förändrats sedan Eugene F. Famas lade grunderna under 1960-talet, men att den fortsatt är 

högst relevant för modern ekonomisk forskning (Yen & Lee, 2008). 

 

2.2 Informationsasymmetri  

Författarna Akerlof, Spence och Stiglitz vann Nobelpriset år 2001 för sina studier om 

informationsasymmetri (Nobel Prize, 2001). Området är tydligt kopplad till både EMH och 

signaleringsteori. Teorin utgår från att marknadens parter besitter olika grad av information 

vilket påverkar besluten (Spence, 1973).  

 

2.2.1 Snedvridet urval 

Akerlofs artikel “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” 

(1970) ses generellt som det stora genombrottet på området (Nobel Prize, 2001). I artikeln 

förklaras snedvridet urval (från engelskans adverse selection) genom att använda begagnade 

bilar som exempel. Akerlof förklarar att det finns “citroner” på bilmarknaden - bilar som är 

av lägre kvalitet än det kunden förväntar sig, vilket skapar en informationsasymmetri där 

säljaren vet mer om bilens kvalité än köparen. För köparen är det därför svårt att se bilens 

sanna värde och kräver därför rabatt i utbyte som kompensation för osäkerheten kring 

kvalitén. Resultatet blir att en marknad med hög grad av informationsasymmetri får en skev 

prisbild med sjunkande priser till följd av osäkerheten kring det sanna värdet.  
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2.2.2 Informationsasymmetri och insynshandel 

Sedan Akerlof presenterade sitt resultat har flertalet forskare undersökt 

informationsasymmetrins påverkan på insynshandel. Lakonishok & Lee (2001) finner att 

insynspersoner har mer information än utomstående och att det existerar en 

informationsasymmetri på marknaden. De finner även att investerare inte tar hänsyn till 

signaler och information som kan minska asymmetrin, vilket enligt författarna tyder på att 

marknaden accepterar den. Majluf & Myers (1984) menar att informationsasymmetrin mellan 

utomstående och insynspersoner alltid kommer att existera. Oavsett om all information skulle 

finnas tillgänglig har insynspersoner fortfarande ett informationsövertag i form av större 

förståelse om hur information kan tolkas (Majluf & Myers,1984).  

 

2.3 Signaleringsteori 

Signaleringsteori grundar sig i Michael Spence arbeten under 1970-talet och har sin 

förankring i informationsasymmetri (Nobel Prize, 2001). Signaleringsteorin utgår från att det 

finns ett värde i hur person A agerar, vilket kan tolkas på olika sätt av person B. Inom teorin 

finns begreppen signalerare, signal och mottagare (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 

2011). Appliceras dessa begrepp på insynshandel och dess signalvärde, kan insynspersoner 

tolkas som signalerare, insynstransaktioner som signaler och utomstående som mottagare. 

Existensen av informationsasymmetri mellan dessa parter innebär att insynspersoner anses ha 

mer väsentlig information angående sitt företag än utomstående vilket stärker signaler från 

dessa (Lakonishok & Lee, 2001).  

 

2.3.1 Den generella synen på signaleringsteori 

Signaleringsteorin har precis som EMH varit en central utgångspunkt inom modern 

ekonomisk forskning. Studier inom området är samstämmiga om att teorin har trovärdighet 

men att signalens värde beror på dess kontext (Connelly et. al., 2011). Lee (2001) finner att 

alla signaler har en styrka, men att investerare bedömer signalens styrka beroende på vem 

som är signalerare och Connelly et. al., (2011) finner att flera signaler med samma innehåll 

förstärker värdet hos signalen. Gulati & Higgins (2003) finner att utomstående investerare 

anpassar sig mer till signaler ju högre grad av informationsasymmetri och osäkerhet som 

råder på marknaden och Srivastava (2001) finner ett positivt samband mellan signalvärde och 

potentiell kostnad för signaleraren att sända signalen. Connelly et. al. (2011) summerar att det 
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breda användningsområdet för signaleringsteori utöver finansiell ekonomisk forskning har 

skapat en bred bas med studier som stärker trovärdigheten av teorin.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel sammanställs först den tidigare forskningen inom insynshandel och abnormal 

avkastning. Sedan presenteras tidigare forskningsresultat om möjligheten för utomstående att 

uppnå abnormal avkastning genom att följa insynspersoners transaktioner. 

 

3.1 Tidigare forskning kring insynspersoners möjlighet till abnormal avkastning 

Lakonishok & Lee (2001) studerade mellan åren 1975-1995 huruvida insynspersoner i bolag 

noterade på NYSE, AMEX och Nasdaq kan förutsäga framtida kursrörelser och således 

uppnå abnormal avkastning. De finner att detta på kort sikt (fem dagar) inte är möjligt, men 

att det är möjligt på längre sikt (tre månader). De finner även att endast köptransaktioner 

genererar abnormal avkastning, vilket författarna menar har sin förklaring att 

köptransaktioner genomförs för att tjäna pengar, varpå säljtransaktioner kan vara resultatet av 

flera andra orsaker. Författarna kommer även fram till att det existerar ett negativt samband 

mellan abnormal avkastning och marknadsvärde.  

 

Jeng, Metrick, & Zeckhauser (2003) undersökte mellan åren 1975-1996 möjligheterna för 

insynspersoner i amerikanska bolag noterade på NYSE, AMEX och Nasdaq att uppnå 

abnormal avkastning. De konstruerade köp- och säljportföljer bestående av transaktioner 

genomförda av insynspersoner och studerade hur dessa portföljer utvecklades under sex 

månaders tid. De finner i sin studie att endast köptransaktioner genererar abnormal 

avkastning. Vidare undersöker författarna huruvida det finns samband mellan abnormal 

avkastning och variablerna befattning, marknadsvärde och transaktionsstorlek och finner att 

endast transaktionsstorlek visar på ett signifikant samband, vilket är positivt.  

 

Etebari, Tourani-Rad & Gilbert (2004) studerade nya zeeländska bolag på NZSE mellan åren 

1995-2001 och undersökte huruvida det existerar en möjlighet för insynspersoner att uppnå 

abnormal avkastning. Författarna finner att detta är möjligt samt att faktorerna 

marknadsvärde, befattning och transaktionsstorlek har en påverkan på möjligheten till 

abnormal avkastning. Författarna kommer fram till att det existerar ett samband mellan typ av 

befattning och abnormal avkastning, vilket de förklarar utifrån hur insynspersoner högre upp 

i organisationen handlar på bättre information och därmed genererar högre abnormal 

avkastning. Vidare finner de att det existerar ett positivt samband mellan transaktionsstorlek 
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och abnormal avkastning och ett negativt samband mellan marknadsvärde och abnormal 

avkastning.  

 

Wang, Shin & Francis (2011) undersökte mellan åren 1992-2002 om ekonomichefer har en 

bättre förmåga än VD:ar att förutspå framtida kursrörelser och genom detta uppnå en högre 

abnormal avkastning. Genom att kategorisera bolagen i studien efter marknadsvärde, finner 

de att ekonomichefer i mindre bolag överträffar VD:ar, samtidigt som det omvända gäller i 

stora bolag. För de mindre bolagen var skillnaden i abnormal avkastning signifikant och för 

större bolag var den inte signifikant. De motiverar resultatet med att ekonomichefen har en 

bättre förmåga än VD:n att förutsäga framtida vinster som de anser vara kursdrivande.  

 

3.2 Tidigare forskning kring utomståendes möjlighet till abnormal avkastning 

Jaffe (1974) studerade mellan åren 1962-1968 om utomstående kan generera abnormal 

avkastning genom att följa insynspersoners transaktioner i 200 amerikanska bolag. Jaffe 

finner i sin studie att utomstående kan uppnå abnormal avkastning, dock återstod endast 

denna möjlighet genom handel i bolag med stora handelsvolymer när transaktionskostnader 

togs hänsyn till. Med hänsyn till transaktionskostnader, finner Jaffe att abnormal avkastning 

endast är möjlig att uppnå om man håller investeringen i minst åtta månader. Han undersökte 

även om det finns något samband mellan transaktionsstorlek och abnormal avkastning, men 

finner inte några resultat för att ett sådant samband existerar.  

 

Seyhun (1986) studerade bolag på den amerikanska börsen NYSE mellan åren 1975-1981 och 

undersöker huruvida utomstående kan uppnå abnormal avkastning genom att följa 

insynstransaktioner. Han undersökte hur utomståendes transaktioner utvecklas 

under de första 20, 50, 100 och 300 handelsdagarna efter insynstransaktionen blivit publik. 

Han finner att efter transaktionskostnader tagits hänsyn till, återstår ingen möjlighet för 

utomstående att generera abnormal avkastning. Seyhun finner även ett samband mellan 

variabeln befattning och graden av abnormal avkastning. Han menar att signalvärdet av 

transaktioner genomförda av VD och styrelseordförande är större jämfört med signalvärdet 

av transaktioner genomförda av andra chefer, styrelseledamöter och majoritetsägare. Vidare 

finner han att det existerar ett positivt samband mellan transaktionsstorlek och abnormal 

avkastning och ett negativt samband mellan marknadsvärde och abnormal avkastning.  
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Rozeff & Zaman (1988) undersökte i sin studie av amerikanska bolag på NYSE mellan åren 

1972-1982, om utomstående genom att följa insynspersoners transaktioner kan uppnå 

abnormal avkastning. Författarna mäter om abnormal avkastning är möjlig att uppnå under 

fyra olika mätperioder: en, tre, sex och tolv månader. Med hänsyn till transaktionskostnader 

finner författarma att utomstående inte kan generera abnormal avkastning genom att följa 

insynspersoner.  

 

Gregory, Matatko, Tonks & Purkis (1994) studerade 150 bolag mellan åren 1984-1986 på 

London Stock Exchange. De undersökte om utomstående kan uppnå abnormal avkastning 

genom att följa insynspersoner handel och finner att det är möjligt genom att följa såväl köp - 

som säljtransaktioner. Vidare finner författarna att det existerar ett negativt samband mellan 

marknadsvärde och abnormal avkastning.  

 

Bettis, Vickrey och Vickrey (1997) studerade amerikanska storbolag på NYSE och AMEX 

mellan åren 1985-1990. De undersökte huruvida det existerar en möjlighet för utomstående 

att uppnå abnormal avkastning genom att följa insynstransaktioner. De undersökte hur 

utomståendes transaktioner utvecklades under 2, 4, 13, 26, 39 och 52 veckor och kommer 

fram till att abnormal avkastning är möjlig att uppnå för samtliga perioder. Författarna finner 

vidare att såväl insynspersoners köp- som säljtransaktioner har ett högt signalvärde för 

utomstående. Dock finner de likt tidigare forskning att signalvärdet av en köptransaktion är 

högre än signalvärdet av en säljtransaktion. Även när hänsyn tas till transaktionskostnader 

finner författarna att abnormal avkastning är möjlig att uppnå för utomstående, dock först 

efter den 13:e veckan. De finner även ett positivt samband mellan transaktionsstorlek och 

abnormal avkastning.  

 

Wahlström (2003) studerade Stockholmsbörsens huvudlista mellan åren 2000-2002, om det 

finns en möjlighet för utomstående att generera abnormal avkastning. Studien visar att 

insynspersoner genom handel i den egna aktien kan uppnå detta och att utomstående genom 

att följa denna handel uppnår det samma. Dock var detta endast möjligt för utomstående om 

de håller en investeringen i mer än tre månade. Slutligen finner Wahlström även att det 

existerar ett positivt samband mellan marknadsvärde och abnormal avkastning. Resultat tyder 

på att det inte existerar någon möjlighet till abnormal avkastning i handel i små bolag.  
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Bajo & Petracci (2006) undersökte den italienska marknaden mellan åren 1998-2002 om det 

existerar möjligheter för utomstående att uppnå abnormal avkastning. Genom att analysera 

129 transaktioner på Milanobörsen finner de inte någon abnormal avkastning under de första 

21 handelsdagarna efter insynshandeln publicerats. De finner dock att utomstående kan uppnå 

abnormal avkastning om de håller investeringen mellan en och tre månader. Författarna 

påvisar även att signalvärdet från köptransaktioner är högre än signalvärdet från 

säljtransaktioner. Studien presenteras även resultat som visar ett positivt samband mellan 

marknadsvärde och abnormal avkastning.  

  

Stotz (2006) undersökte den tyska marknaden mellan åren 2002-2003 om det existerar en 

möjlighet för utomstående att uppnå abnormal avkastning. Genom att undersöka 976 

insynstransaktioner i olika bolagsstorlekar, finner han att utomstående uppnår abnormal 

avkastning under de 25 första dagarna efter insynstransaktionen blivit publik. Han finner 

även att resultatet består efter transaktionskostnader tagits hänsyn till. Studien visar ett 

positivt samband mellan marknadsvärde och abnormal avkastning samt ett negativt samband 

mellan transsaktionsstorlek och abnormal avkastning. 
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Marknad Forskare, 

(år) 

Studiens år Abnormal 

avkastning för 

insynspersoner 

Abnormal 

avkastning för 

insynspersoner och 

utomstående 

Undersökta faktorer: 

a) Transaktionsstorlek 

b) Befattning 

c) Marknadsvärde 

 

USA Lakonishok 

& Lee 

(2001) 

1975-1995 Ja - a) Ej undersökt 

b) Ej undersökt 

c) Negativt samband 

 

USA Jeng, 

Metrick, & 

Zeckhauser 

(2003) 

1975-1996 Ja - a) Positivt samband 

b) Inget samband 

c) Inget samband 

 

Nya Zeeland Etebari, 

Tourani-Ra

d & Gilbert 

(2004) 

1995-2001 Ja - a) Positivt samband 

b) Samband finns 

c) Negativt samband 

 



 

Tabell 1: Sammanställning av tidigare forskning 
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N.a Wang, Shin 

& Francis 

(2012) 

1992-2002 Ja - a) Ej undersökt 

b) Samband finns 

c) Ej undersökt 

USA Jaffe 

(1974) 

1962-1968 Ja Ja   a) Inget samband 

b) Ej undersökt 

c) Ej undersökt 

USA Seyhun 

(1986) 

1975-1981 Ja Nej a) Positivt samband 

b) Samband finns 

c) Negativt samband 

USA Rozeff och 

Zaman 

(1988) 

1972-1982 Ja Nej a) Ej undersökt 

b) Ej undersökt 

c)  Ej undersökt 

Storbritannien Gregory et. 

al (1994) 

1984 -1986 Ja Ja a)  Ej undersökt 

b) Ej undersökt 

c) Negativt samband 

 

USA Bettis, 

Vickrey & 

Vickrey 

(1997) 

1985-1990 Ja Ja a) Positivt samband 

b) Ej undersökt 

c) Ej undersökt 

 

Sverige Wahlström 

(2003) 

2000-2002 Ja Ja a)  Ej undersökt 

b) Ej undersökt 

c) Positivt samband 

 

Italien Bajo & 

Petracci 

(2006) 

1998-2002 Ja Ja a) Ej undersökt 

b) Ej undersökt 

c) Positivt samband 

 

Tyskland Stotz (2006) 2002-2003 Ja Ja a) Negativt samband 

b) Ej undersökt 

c) Positivt samband 

 



 

3.3 Diskussion kring tidigare forskning 

Den tidigare forskningen på området, som sammanfattas i tabell 1, visar på att en majoritet av 

de genomförda studierna finner signifikanta resultat om att det är möjligt för utomstående att 

uppnå abnormal avkastning. Det är däremot viktigt att ta hänsyn till skillnader mellan 

studierna, till exempel skillnader i vilken marknad som studien genomförts på.  

 

Exempelvis resulterar skillnader i valet av marknad ofta en skillnad i lagstiftningen 

kring insynshandel. Kammaråklagare Jan Leopoldson understryker som tidigare nämnt (se 

1.2) USA som en förebild inom reglering för insynshandel. Den stramare regleringen 

resulterar i minskade möjligheter för insynspersoner att handla på privat information vilket 

gör att insynstransaktioner som genomförs innehar ett lägre signalvärde. Detta kan resultera i 

begränsningar för utomstående på amerikanska marknader att uppnå abnormal avkastning 

relativt investerare på andra marknader. Detta skulle kunna förklara att de två studier som 

inte finner att abnormal avkastning för utomstående är möjlig, är genomförda på den 

amerikanska marknaden (Seyhun, 1986; Rozeff & Zaman, 1988).  

 

Det ska dock tilläggas att de två studierna genomfördes i en tidigare tidsperiod än majoriteten 

av de resterande. Flertalet studier har genomförts på den amerikanska marknaden och det är 

intressant att diskutera vilka faktorer som resulterar i de olika resultaten. Att studierna 

genomförts under olika tidsperioder innebär även att förändringar i lagstiftning och 

datatillgång påverkar de olika resultaten. Bettis, Vickrey & Vickrey (1997) finner det 

motsatta från vad Seyhun (1986) och Rozeff & Zaman (1988) finner kring möjligheterna till 

abnormal avkastning på den amerikanska marknaden. En tydlig skillnad mellan studierna är 

att Bettis, Vickrey & Vickrey (1997) tillämpar en kortare tidsperiod för när informationen om 

insynshandeln blir tillgänglig för utomstående. Vid tiden för studien, blir informationen 

tillgänglig två dagar efter att den rapporteras till myndigheterna. Detta skiljer sig från 

Seyhuns (1986) och Rozeff & Zamans (1988) studier där samma period är 90 respektive 60 

dagar.  

 

En särskild faktor som kan påverka studiernas resultat är valet av modell för att beräkna 

förväntad avkastning. Jaffe (1974) och Seyhun (1986) som båda studerar den amerikanska 

marknaden använder olika modeller för att beräkna den förväntade avkastningen. Jaffe (1974) 

använder CAPM som prissättningsmodell, något Seyhun (1986) kritiserar i sin studie 12 år 

senare. Seyhun menar att vid användandet av CAPM riskerar studien att exponeras för 
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systematiskt bias och att studier som använder CAPM därför bör tolkas med försiktighet. För 

att undvika detta systematiska fel, tillämpar Seyhun istället marknadsmodellen för att 

uppskatta förväntad avkastning. Även Stotz (2006) diskuterar kring valet av modell för 

uppskattning av förväntad avkastning och likt Seyhun (1986) använder han 

marknadsmodellen.  

 

En generell skillnad mellan studierna är hur urvalen skiljer sig åt. Det är till exempel en stor 

skillnad mellan Bajo & Petraccis (2006) studie som använder 129 transaktioner och Seyhun 

(1986) som använder cirka 60 000. Skillnaden i urval gör att studiernas representation skiljer 

sig, vilket gör att deras resultat och jämförbarhet ska tolkas med viss försiktighet. En 

ytterligare skillnad studierna emellan är forskarnas val av tidsperiod när abnormal avkastning 

undersöks. Majoriteten av studierna finner att abnormal avkastning är möjlig att uppnå, men 

det råder en stor skillnad mellan Bettis, Vickrey & Vickreys (1997) studie som finner 

abnormal avkastning efter 2 veckor och Jaffes (1974) studie som finner abnormal avkastning 

först efter 8 månader.  
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4. Hypoteser 
 

I detta kapitel formuleras och redogörs för studiens hypoteser vilka baseras på den teoretiska 

referensramen och tidigare forskning.  

 
 

4.1 Huvudhypotes 

En tydlig majoritet av den tidigare forskningen inom området visar att det för utomstående är 

möjligt att generera abnormal avkastning (Jaffe, 1974; Gregory et. al., 1994; Bettis, Vickrey 

& Vickrey, 1997; Wahlström, 2003; Bajo & Petracci, 2006; Stotz, 2006). Bettis, Vickrey & 

Vickrey (1997) motiverar att detta resultat är möjligt till följd av att marknaden inte är 

semistarkt-effektiv. Med hänsyn till existensen av informationsasymmetrin som råder mellan 

insynspersoner och utomstående, resulterar detta i att insynstransaktioner har ett 

informationsvärde för utomstående (Lakonishok & Lee, 2001). Med bakgrund i detta, 

formuleras huvudhypotesen till:  

 

H0: Det existerar inte en möjlighet för utomstående investerare att uppnå abnormal 

avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner; CAAR = 0.  
H1: Det existerar en möjlighet för utomstående investerare att uppnå abnormal avkastning 

genom att följa insynspersoners köptransaktioner; CAAR ≠ 0. 

 

Om studiens nollhypotes inte förkastas, innebär detta att den abnormala avkastningen som 

uppnås genom att som utomstående följa insynspersoners köptransaktioner inte är signifikant 

skild från noll.  

4.2 Underhypoteser 

Srivastava (2001) finner att signalvärdet ökar ju högre den potentiella kostnaden är för 

personen som sänder signalen, vilket skulle förklara hur majoriteten av den tidigare 

forskningen finner att det existerar ett positivt samband mellan transaktionsstorlek och 

abnormal avkastning (Jeng, Metrick & Zeckhauser, 2003; Etebari, Tourani-Rad & Gilbert, 

2004; Seyhun, 1986; Bettis, Vickrey & Vickrey, 1997). Stotz (2006) studie finner dock det 

motsatta, att det existerar ett negativt samband mellan de två variablerna. Även Jaffe (1974) 

studerar existensen av ett samband men finner att ett sådant inte existerar. Fastän resultaten 

inte är samstämmiga, tyder den tidigare forskningen på att det existerar ett samband mellan 

de två variablerna. Med bakgrund i detta, formuleras underhypotes (1) till:  
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H0: Det finns inte ett samband mellan variablerna transaktionsstorlek och abnormal 

avkastning. 

H1: Det finns ett samband mellan variablerna transaktionsstorlek och abnormal avkastning.  

 

Grunden för underhypotes två bygger på Wang, Shin & Francis (2012) resultat att det även 

råder informationsasymmetrier inom företag, på samma sätt som mellan insynspersoner och 

utomstående. Wang, Shin & Francis (2012) förklarar att det således finns ett samband mellan 

variabeln insynspersoners befattning och abnormal avkastning, vilket även Seyhun (1986) 

och Etebari, Tourani-Rad & Gilbert (2004) finner. Underhypotesen bygger även på studien av 

Lee (2002) som finner att investerare värderar signaler olika beroende på vem som är 

signalerare. Med bakgrund i detta, formuleras underhypotes (2) till:  

 

H0: Det finns inte ett samband mellan variablerna insynspersoners befattning och abnormal 

avkastning. 

H1: Det finns ett samband mellan variablerna insynspersoners befattning och abnormal 

avkastning. 

 

Etebari, Tourani-Rad & Gilbert (2004) finner att bolags marknadsvärde kan användas som 

proxy för asymmetrisk information. I sin studie finner de ett negativt samband mellan 

marknadsvärde och abnormal avkastning. Resultatet förklaras utifrån hur större bolag utsätts 

för större massmedial granskning och informationsasymmetrin mellan insynspersoner och 

utomstående blir således mindre. Gulati & Higgins (2003) finner att ju högre grad av 

asymmetri som existerar, desto större signalvärde har insynstransaktioner för utomstående. 

Även Lakonishok & Lee (2001), Seyhun (1986) och Gregory et. al. (1994) finner liknande 

resultat om att det existerar ett negativt samband. Den tidigare forskningen är dock inte 

samstämmig. Studierna av Wahlström (2003), Bajo & Petracci (2006) och Stotz (2006) finner 

att det existerar ett positivt samband mellan de två variablerna. Fastän resultaten inte är 

samstämmiga, tyder den tidigare forskningen på att det existerar ett samband mellan de två 

variablerna. Med bakgrund i detta, formuleras underhypotes (3) till:  

 

H0: Det finns inte ett samband mellan variablerna bolags marknadsvärde och abnormal 

avkastning. 

H1: Det finns ett samband mellan variablerna bolags marknadsvärde och abnormal 

avkastning.  
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5. Metod
 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt, datainsamling och beräkningsmodeller. 

Vidare presenteras eventstudien som metod och regressionsmodellens användning.  

 

 

5.1 Urvalsmetodik 

5.1.1 Val av marknad 

First North Growth Market är nordens största handelsplattform för tillväxtbolag och är 

tillhandahållen av Nasdaq. Handelsplattformen är reglerad enligt som en Multilateral Trading 

Facility (MTF) där att det genomsnittliga marknadsvärdet för bolagen på marknaden 

understiger 2036 MSEK (ESMA, 2020). Den övergripande skillnaden mellan en MTF och en 

börs är att börser innefattas av högre regulatoriska krav (Nasdaq, 2020). 

 

Valet av First North Growth Market som studerad marknad, grundas huvudsakligen i Etebari, 

Tourani-Rad & Gilberts (2004) resultat om att det existerar ett negativt samband mellan 

bolags marknadsvärde och informationsasymmetri samt Gulati & Higgins (2003) resultat om 

att signalvärdet är högre för signaler mottagna under hög grad av informationsasymmetri. 

Dessa resultat, kopplat till studiens syfte, tyder på att möjligheten för utomstående att uppnå 

abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner, bör existera på en 

marknad likt First North Growth Market. 

 

5.1.2 Val av bolag 

Studien avser att endast undersöka svenska bolag noterade på First North Growth Market, 

eftersom dessa är de bolag på handelsplattformen som rapporterar sin insynshandel till 

Finansinspektionen samt att studien avser studera den svenska marknaden. Eftersom studien 

även avser att undersöka företag med hög grad av asymmetrisk information, har bolagen 

inom segmentet First North Premier Growth Market exkluderats. Segmentet har högre 

regulatoriska krav och fungerar som ett förberedande steg för de bolag som ska noteras på 

Nasdaqs huvudlista (Nasdaq, 2020). Vidare har endast bolag noterade med stamaktier 

inkluderats i studien i likhet med Bajo & Petraccis (2006) studie. 
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5.1.3 Val av insynspersoner och transaktioner 

Endast köptransaktioner genomförda av VD, styrelseordförande och ekonomichefer har valts 

eftersom tidigare forskning visat på att köptransaktioner genomförda av dessa tre befattningar 

har ett högt signalvärde för utomstående (Seyhun, 1986; Wang, Shin & Francis, 2012). Val 

av VD, styrelseordförande och ekonomichef grundar sig i tidigare forskning som pekar på att 

dessa har störst insyn i bolagets kursutveckling (Seyhun, 1986; Wang, Shin & Francis, 2012). 

Valet av köptransaktioner grundas i hur tidigare forskning finner att signalvärdet för dessa 

har visat sig starkare än signalvärdet av försäljningstransaktioner (Bettis, Vickrey & Vickrey, 

1997; Lakonishok & Lee, 2001; Bajo & Petracci, 2006; Jeng, Metrick, & Zeckhauser, 2003). 

Vidare har endast insynstransaktioner i ett bolags b-aktier inkluderats i studien. Transaktioner 

i optionsprogram, teckningsrätter samt andra derivat har exkluderats från studien då Gregory 

et al. (1994) funnit att transaktioner som dessa har ett svagt signalvärde för utomstående.  

 

5.2 Eventstudie 
För att besvara studiens huvudhypotes utförs en eventstudie som har sin utgångspunkt i att 

undersöka hur ett företags värde påverkas av en specifik händelse. Tillvägagångssättet för 

eventstudien grundas huvudsakligen i A. Craig MacKinlays (1997) arbete kring användandet 

av metoden. Eventstudien har varit en central metod i den tidigare forskningen om 

utomståendes möjlighet till abnormal avkastning (Seyhun, 1986; Bettis, Vickrey & Vickrey, 

1997; Lakonishok & Lee, 2001; Bajo & Petracci, 2006; Stotz, 2006). MacKinlay (1997) 

anser att analysen av ett bolags aktiekurs är det optimala sättet att undersöka hur bolaget 

påverkas av en viss händelse. Baserat på MacKinlays (1997) arbete följer eventstudien 

följande steg: 

 

1. Definition av den händelsen som ska undersökas. 

2. Definition av den efterföljande tidsperioden, benämnt händelsefönster, för vilken 

faktisk avkastning beräknas.  

3. Definition av den tidsperiod innan händelsen, benämnt skattningsfönster, där 

parametrar uppskattas för att beräkna den förväntade avkastningen.  

4. Definition av den beräkningsmodell och marknadsproxy som används för att beräkna 

förväntad avkastning.  

5. Beräkning av abnormal avkastning, som är skillnaden mellan den faktiska och 

förväntade avkastningen. 
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6. Summering av abnormal avkastning för respektive transaktion, benämnt kumulativ 

abnormal avkastning, CAR. Slutligen beräknas medelvärdet av CAR, benämnt 

CAAR. 

7. CAAR testas för statistisk signifikans genom ett t-test för att besvara studiens 

huvudhypotes.  

 

5.2.1 Definition av händelse  

Utifrån studiens syfte definieras eventstudiens händelse som publiceringsdagen för en 

genomförd insynstransaktion i insynsregistret. Händelsen illustreras i figur 1 som t0. 

  

 

 

Figur 1: Studiens skattnings - och händelsefönster 

 

5.2.2 Definition av händelsefönstrets längd 

Historiskt har det genomförts studier med såväl korta som långa händelsefönster. Kothari & 

Warner (2006) anser att kortare händelsefönster är att föredra framför långa. De förklarar att 

långa händelsefönster försvårar bestämmandet av hur händelsen är anledningen till 

kursrörelserna, eftersom andra bolagsspecifika och makroekonomiska händelser kan ligga till 

grund för abnormal avkastning. Däremot understryker McWilliams & Siegel (1997) att 

händelsefönstret ska vara så pass långt att marknaden antas hinna reagera på informationen 

vilket ett för kort händelsefönster inte fångar.  

 

Med avstamp i tidigare forskning för att isolera händelsen från andra kurspåverkande 

händelser, fastställs studiens händelsefönster till 20 handelsdagar. Med ett händelsefönster 

definierat som dag ett till och med tjugo [1,20] efter händelsen, är det likt det som Stotz 

29 



 

(2006) och Bettis, Vickrey och Vickrey (1997) använder som är på 25 dagar, respektive fyra 

veckor. En visuell representation av händelsefönstret illustreras i figur 1.  

 

5.2.3 Definition av skattningsfönstrets längd 

MacKinlay (1997) understryker vikten av att separera händelsefönstret från 

skattningsfönstret. Detta eftersom händelser som inträffar under denna tidsperiod 

(händelsefönstret) riskerar att påverka beräkningen av parametrarna för den förväntade 

avkastningen. MacKinlay använder 120 dagar men andra studier finner att även kortare 

skattningsfönster resulterar i trovärdiga uppskattningar av parametrarna (Dodd, 1980; Aktus 

& Oncus, 2006).  

 

Med hänsyn till hur många av företagen på First North Growth Market nyligen listades på 

handelsplattformen, skulle valet av ett skattningsfönster likt MacKinlays (1997) 120 dagar 

resultera i att kursdata för många företag saknas. Med bakgrund i detta samt tidigare 

forskning, fastställdes studiens skattningsfönster till 60 dagar vilket även Aktas & Oncus 

(2006) bland annat använder sig av. Skattningsfönstret definieras som dag 60 till dag 1 innan 

den genomförda insynstransaktionen publicerats [-60,-1]. En visuell representation av 

skattningsfönstret illustreras i figur 1.  

 

5.2.4 Definition av beräkningsmodell 

Det finns flera metoder för att beräkna den förväntade avkastningen för en transaktion där 

MacKinlay (1997) anser marknadsmodellen är den mest lämpliga. Han menar att modellen 

tar hänsyn till faktorer som exempelvis den underliggande marknadsutvecklingen vilket 

skiljer den från andra modeller. Studien tillämpar därmed marknadsmodellen som antar ett 

linjärt samband mellan marknaden och investeringens avkastning vilket eliminerar den 

avkastning som beror på marknadens utveckling (MacKinlay, 1997). Modellen har även 

använts i tidigare forskning (Seyhun, 1986; Rozeff & Zaman, 1988; Etebari, Tourani-Rad & 

Gilbert, 2004). MacKinlay (1997) definierar marknadsmodellen för förväntad avkastning 

som:  
 

Ri,t = αi + βi * Rm,t + εi,t  

Formel 1: Marknadsmodellen 
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definieras som den förväntade avkastningen för aktie i på dag t, definieras som Ri,t  Rm,t  

marknadens avkastning på dag t och definieras som modellens statistiska felterm (med εi,t  

väntevärdet noll). Alfa och Beta är modellens parametrar. Betavärdet beskriver aktiens 

marknadsrisk, vilket förklarar hur den förväntas utveckla sig i förhållande till marknaden. Ett 

betavärde på 1 innebär att aktien rör sig i perfekt korrelation med marknaden. Alfavärdet 

mäter en akties faktiska avkastning i förhållande till vad den bör avkasta utifrån dess beta. 

Alfa och Beta uppskattas enligt MacKinlay (1997) genom en linjär regression för varje 

företag och transaktion, baserad på den insamlade kursdatan under skattningsfönstret och 

enligt formlerna:  

βi
︿

=
−R )∑

T 1

T  
0

(Rm,τ m
2

(R −R )(R −R )∑
T 1

T  
0

i,τ i m,τ m

 

 

Formel 2: Skattning av betavärde 

 

R  αi
︿ = Ri − βi

︿

m  

Formel 3: Skattning av alfavärde 

 

5.2.4.1 Val av marknadsproxy 

Indexet First North Sweden SEK GI har för denna studie valts som proxy för marknaden och 

används i marknadsmodellen för att beräkna aktiens förväntade avkastning. Indexet omfattar 

alla svenska bolag på First North, vilket även inkluderar de bolag inom segmentet First North 

Premier Growth Market som studiens urval exkluderat. Trots detta, anses indexet vara den 

bästa approximeringen för marknadens avkastning under skattningssfönstret och därmed 

tillämplig för studiens syfte.  
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5.2.5 Beräkning av abnormal avkastning 

 

5.2.5.1 Faktisk avkastning 

Den faktiska avkastningen har beräknats enligt (Campbell, Lo & MacKinlay, 1997): 

 

n(P /P )Ri,t = l i,t i,t−1  

Formel 4: Faktisk avkastning. 

 

definieras som den faktiska avkastningen för aktie i på dag t,  definieras som Ri.t  P i,t  

medelvärdet av köp - och säljkurs vid börsens stängning för aktie i på dag t och  P i,t−1

definieras som medelvärdet av köp och säljkurs vid börsens stängning för aktie i på dag t-1. 

Den naturliga logaritmen används för att motverka extremvärden som riskerar snedvrida 

resultatet (Campbell, Lo & MacKinlay, 1997). 

 

5.2.5.2 Abnormal avkastning 

Abnormal avkastning beräknas enligt MacKinlay (1997) som differensen mellan den faktiska 

och förväntade avkastningen för aktie i på dag t.  
 

R  R  αA i,t =  i,t −  ︿i + β
︿

i * Rm,t  

Formel 5: Abnormal avkastning.  

 

5.2.6 Kumulativ abnormal avkastning och dess genomsnitt 

Den kumulativa abnormala avkastningen, CAR, beräknas genom att summera daglig 

abnormal avkastning för aktie i från dag t1 till dag t20. Måttet representerar den totala 

abnormala avkastning en utomstående skulle generera om en aktie i köptes på dagen t1, dagen 

efter publiceringen av insynshandeln. Slutligen beräknas den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen, CAAR som testas för signifikans genom ett t-test. Den kumulativa 

abnormala avkastningen och dess genomsnitt beräknas enligt MacKinlay (1997): 

CAR  Ri,t =  ∑
t2

t = t1
A i,t

 
 

Formel 6: Kumulativ abnormal avkastning. 

CAAR  ARt = 1
N *  ∑

N

i = 1
C i,t
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Formel 7: Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning.  

 

5.2.7 Signifikanstest 

Studiens huvudhypotes besvaras genom ett t-test vilket används för att testa nollhypotesen 

om att den uppmätta abnormala avkastningen är lika med noll. Testet genomförs i 

statistikprogrammet Eviews och utförs med signifikansnivån 5%. Valet att genomföra testet 

på 5%-nivån motverkar slumpmässiga eller tillfälliga betingelser till den grad att en upprepad 

studie bör föranleda liknande resultat (Bryman & Bell, 2014). T-testet beräknas enligt 

formeln nedan (Eviews, 2020): 

 
 (x)/(s/ )  t =  √n  

Formel 8: Testfunktionen för T-test. 

 

definieras som urvalets medelvärde CAAR, s definieras som urvalets standardavvikelse ochx  

n är antalet observerade transaktioner i studien.  

 

5.2.8 Eventstudiens brister 

Kritiken mot eventstudien summeras enligt McWilliams & Siegel (1997) till tre punkter: 

Skattningsfönstrets uppskattning, Händelsen är inte helt oväntad och Samspelta händelser. 

McWilliams & Siegel förklarar (1997) att eventstudiens svaghet ökar ju mindre hänsyn man 

tar till dessa faktorer. Med ledning av detta har eventstudiens metodik och datainsamling 

anpassats utefter att eventstudien ska ge ett så pass tillförlitligt svar som möjligt.  

 

5.2.8.1 Skattningsfönstrets uppskattning 

McWilliams & Siegel (1997) kritiserar användandet av skattningsfönster eftersom det inte 

fullständigt kan förklara den förväntade avkastningen utifrån marknadens tillstånd under 

skattningsfönstrets period. De motiverar kritiken med att marknaden under skattningsfönstret 

påverkas av externa faktorer som förvränger uppskattningen av den förväntade avkastningen.  

Faktorer som påverkat studiens observationer under skattningsfönstret riskerar således att 

generera felaktiga skattningar av marknadsmodellens parametrar som antas fortsätta gälla 

under eventfönstret (Levy, 1971). För att motverka problematiken med skattningsfönstrets 

uppskattning, valdes ett kortare skattningsfönster (se avsnitt 5.2.3) för att minimera externa 

händelsers påverkan på marknadsmodellens parametrar.  
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5.2.8.2 Händelsen är inte helt oväntad 

McWilliams & Siegel (1997) kritiserar eventstudiens antagande om att den studerade 

händelsen är helt oväntad för marknaden. De menar att marknaden innan händelsen sker kan 

ha haft vetskap om den, alternativt att information kring händelsen har läckt ut. Detta 

försvårar studier av abnormal avkastning och möjligheten att analysera hur händelsen 

påverkar marknaden. McWilliams & Siegel (1997) nämner en stor svårighet att upptäcka 

situationer som dessa och informationen om att utomstående skulle ha vetskapen om en 

insynstransaktion innan den publicerats finns inte tillgänglig och är svår att uppskatta. Dock 

anser författarna av denna studie till denna studie att dessa situationer är i stark minoritet och 

inte skulle ha en väsentlig påverkan på studiens resultat.  

 

5.2.8.3 Samspelta händelser 

McWilliams & Siegel (1997) nämner att den övergripande kritiken mot eventstudier är att 

andra händelser riskerar inträffa under händelsefönstret som påverkar resultatet. 

En problematik skapas således kring att isolera händelser som endast är hänförliga till det 

som undersöks (McWilliams & Siegel, 1997). För att motverka samspelta händelsers 

påverkan under händelsefönstret, har överlappande insynstransaktioner inom händelsefönstret 

från samma bolag rensats från urvalet. 

 

5.3 Regressionsmodellen 

För att besvara studiens underhypoteser genomförs en regressionsanalys för att undersöka om 

faktorerna transasaktionsstorlek, insynspersoners befattning och bolags marknadsvärde 

förklarar abnormal avkastning. Brooks (2014) förklarar regressionsanalysen som lämplig 

metod att undersöka till vilken grad en eller flera oberoende variabler förklarar förändringar i 

en beroende variabel. Regressionsanalysen utgår huvudsakligen från Brooks (2014). I 

följande avsnitt beskrivs och motiveras tillvägagångssättet för regressionsmodellens 

genomförande. 

 

5.3.1 Ordinary Least Squares 

För regressionsanalysen används metoden Ordinary Least Squares, OLS, vilket enligt Brooks 

(2014) är erkänd för att vara en av de mer användbara metoderna för att skapa en regression 

av insamlad data. Metoden ställer vissa krav på datan för att vara tillämplig, vilket innebär att 

robusthetstester utförs med ledning av Brooks (2014) för att säkerställa att kriterierna är 
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uppfyllda. Samtliga robusthetstester genomfördes i statistikprogrammet Eviews. Kriterierna 

för OLS är följande (Brooks, 2014):  

 

1. Datamaterialets feltermer har ett väntevärde lika med noll. 

2. Datamaterialets feltermer är homoskedastiska. 

3. Datamaterialets feltermer är inte autokorrelerade. 

4. Datamaterialets feltermer är inte multikollinerade. 

5. Datamaterialets feltermer är normalfördelade. 

6. Modellen är linjär. 

 

5.3.1.1 Test för feltermernas väntevärde vara noll 

Feltermernas väntevärde är noll om regressionsmodellen inte har ett intercept som är 0 

(Brooks, 2014).  

 

5.3.1.2 Test för homoskedasticitet 

Homoskedasticitet råder när feltermernas varians är konstant och ändlig. Gäller det motsatta 

är datan heteroskedastisk vilket resulterar i att regressionsmodellens standardfel blir 

missvisande och att statistisk inferens inte kan genomföras (Brooks, 2014). Brooks (2014) 

förklarar White’s test som en lämplig metod för att testa för om nollhypotesen att 

homoskedasticitet föreligger.  

 

5.3.1.3 Test för autokorrelation 

Autokorrelation innebär att variablerna är korrelerade och därmed inte oberoende av 

varandra. Autokorrelation är främst förekommande inom tidsseriedata då observationer 

förekommer under olika tidpunkter (Brooks, 2014). Eftersom studien använder sig av 

tvärsnittsdata och inte tidsseriedata testas datan inte för autokorrelation.  

 

5.3.1.4 Test för multikollinearitet 

Multikollinearitet är när två eller fler oberoende variabler är starkt korrelerade till varandra. 

Däremot existerar det ofta en form av korrelation, men om korrelationen är låg är det inte 

problematiskt (Brooks, 2014). Gujarati & Porter (2010) bedömer att korrelationen bör ligga 

mellan -0.8 och +0.8 för att multikollinearitet inte ska råda. Brooks (2014) lyfter en 

korrelationsmatris som en lämplig metod för att testa om multikollinearitet föreligger. 

 

35 



 

5.3.1.5 Test för normalfördelning 

Normalfördelning är när feltermerna koncentreras kring medelvärdet och fördelningen av 

dessa är likadana både över och under medelvärdet (Brooks, 2014). Brooks förklarar att 

(2014) ett Jarque-Bera test är en lämplig metod för att testa om nollhypotesen att 

normalfördelade feltermer föreligger. Ytterligare ett beslutskriterie för ett normalfördelat 

urval är ett kurtosisvärde som understiger tre (Brooks, 2014).  

 

5.3.1.6 Test för linjäritet 

Linjäritet innebär att modellen kan beskrivas som en rät linje och förutsätter även att 

regressionsmodellens parametrar alfa och beta är linjära (Brooks, 2014). Brooks (2014) 

förklarar att ett Ramsay’s RESET Test är en lämplig metod för att testa om nollhypotesen att 

linjäritet föreligger.  

 

5.3.2 Förklaringsgrad - R2 

R2 är ett ett mått som förklarar att hur väl förändringar i de oberoende variablerna förklarar 

förändringar i den beroende variabeln (Brooks, 2014). Måttet uttrycks i procent mellan 0 < R2 

< 100 där 100% innebär att regressionsmodellen fullt förklarar förändringar i den beroende 

variabeln. Brooks (2014) menar att att användandet av R2 som mått på förklaringsgrad inte är 

lämpligt vid regressionsanalys med flera oberoende variabler och föreslår justerat R2 som ett 

bättre mått. Förklaringen är att R2 endast kommer att öka i takt med att fler oberoende 

variabler läggs till i regressionsmodellen, vilket gör användningen av det missvisande. Det 

justerade måttet tar hänsyn till att regressionen består av fler än en oberoende variabel 

(Brooks, 2014). Dock menar Brooks (2014) att oavsett mått på förklaringsgrad, gäller det 

generellt att regressioner med få antal oberoende variabler och små urval tenderar att ha en 

låg förklaringsgrad (Brooks, 2014).  

 

5.3.3 Beroende variabel 

Regressionsmodellens beroende variabel är den kumulativa abnormal avkastningen, CAR, 

vilken uppmättes under den genomförda eventstudien. Den beroende variabeln har genom 

winsorizing justerats med 5%. Winsorizing är ett dataverktyg i Eviews som justerar 

extremvärden utan att påverka det generella förhållandet i urvalets fördelning (Brooks, 2014). 

Brooks menar att vid små urval riskerar extremvärden att resultera i skeva resultat, vilket kan 

justeras med winsorizing. 

36 



 

 

5.3.4 Oberoende variabler 

Regressionsmodellens oberoende variabler utgörs av transaktionsstorlek, insynspersoners 

befattning och bolags marknadsvärde. De oberoende variablerna transaktionsstorlek och 

bolags marknadsvärde har justerats för extremvärden genom winsorizing på 5%. Variabeln 

insynspersoners befattning har inte winsorizats då denna kodas till en dummyvariabel och 

kan därför inte anta extremvärden. 

 

5.3.4.1 Transaktionsstorlek 

Transaktionsstorlek är baserad på kvoten av den genomförda köptransaktionens värde och 

bolagets marknadsvärde - en metod även tillämpad av Jeng, Metrick, & Zeckhauser (2003). 

Marknadsvärdet baseras på bolagets värde på dagen för publicering av insynstransaktionen.  

 

5.3.4.2 Insynspersoners befattning 

Befattningarna VD, Ekonomichef och Styrelseordförande kodas i regressionen om till 

dummyvariabler eftersom dessa inte är numeriska.  

 

5.3.4.3 Bolags marknadsvärde 

Marknadsvärdet är baserat på det marknadsvärde bolaget hade på publiceringsdagen vid 

insynshandeln. Den oberoende variabeln bolags marknadsvärde har i regressionen 

logaritmerats likt Bajo & Petracci (2006) med syftet att motverka extremvärden snedvrider 

resultatet. 

 

5.3.5 Regressionsmodell 

Nedan presenteras den modell som studiens regressionsanalys baseras på:  
AR  α (Relativ T ransaktionsstorlek) Dummy (Befattning) β (ln Marknadsvärde) ε   C i =  + β1 + β2 +  3 +  1  

Formel 9: Studiens regression  

 

CAR är den beroende variabel,  är modellens intercept, är de oberoende variablernas α  β  

koefficient och är modellen statistiska felterm.ε      
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5.4 Data & litteratur 

5.4.1 Val och insamling av litteratur 

Den huvudsakliga litteraturen i studien består av artiklar och böcker om ämnet insynshandel, 

som sedan kompletteras med litteratur och teori som indirekt kan kopplas till ämnet. Valet av 

dessa har utgåtts från dess liknande tillvägagångssätt och betydande resultat samt att de 

huvudsakligen varit publicerade i kvalitetsgranskade akademiska journaler. Detta har sedan 

kompletterats med litteratur inom studiens metodik. Insamlingen av litteratur har 

huvudsakligen skett via LUBsearch som är en databas tillhandahållen av Lunds Universitet 

med kvalitetsgranskade artiklar och verk (Lund Universitet, 2020). 

 

5.4.2 Insamling och bearbetning av data 

Studiens datainsamling bygger på sekundärdata. Dagliga index- och aktiekurser har hämtats 

från Nasdaq. Data för insynstransaktioner har hämtats från Finansinspektionens 

insynsregister.1 Makroanalysprogrammet Datastream, som aggregerar data från olika 

marknadsplatser och nyhetskällor, har använts för att samla in data för marknadsvärde 

(Thomson Reuters, 2020). Sammanställning och bearbetning av den insamlade datan har 

genomförts i Microsoft Excel.  

 

Vid insamlingen av dagliga aktiekurser har hänsyn tagits till “bid-ask-bounce”. 

Bid-ask-bounce är resultatet av hur stängningspriset för en aktie skiftar mellan köp - och 

säljkurs, vilket gör att stängingspriset inte återspeglar det priset som säljare är beredda att 

sälja för och det priset som köpare är beredda att köpa för. För att justera för denna effekt 

beräknas genomsnittet av  köp- och säljkurser vid stängning (Dempsey, Liu & Tan, 2019). 

 

5.4.3 Bortfallsanalys 

Studiens ursprungliga urval omfattade 454 insynstransaktioner genomförda i 106 bolag. För 

att undvika att eventstudiens resultat påverkas av samspelta händelser (se avsnitt 5.2.2) 

justerades urvalet för insynstransaktioner som skedde inom samma bolag och med 

överlappande händelsefönster. I de fall då en insynsperson rapporterat flertalet 

köptransaktioner som publicerats samma dag, har dessa aggregerats till en transaktion. 

Urvalet och bortfallet har sammanställts i en tabell nedan. 

 

1 Data för insynstransaktioner omfattar Publikationsdatum, Befattning och Transaktionsvärde.  
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Tabell 2: Urval och bortfall 

 

Med ledning av tabell 2 resulterar detta i en reducering av 319 transaktioner vilket motsvarar 

ett bortfall på 70% av det ursprungliga urvalet, vilket får anses som högt. Studiens slutliga 

urval består således av 135 transaktioner genomförda i 86 olika bolag, se tabell 2. Antalet 

transaktioner som analyseras i denna studie är därmed få i förhållande till majoriteten av den 

tidigare forskningen (Jaffe, 1974; Seyhun, 1986; Lakonishok & Lee, 2001). Av den tidigare 

forskningen är det endast Bajo & Petraccis (2006) urvalsstorlek om 129 transaktioner som är 

likt studiens. Studien av Bajo & Petracci (2006) reducerades med 41 av de 195 ursprungliga 

transaktionerna när studien justerades för samspelta händelser.  

 

Effekten av studiens höga bortfall resulterar i att urvalet blir mindre och resultatets 

trovärdighet riskerar att försvagas. Dock argumenterar författarna likt McWilliams & Siegel 

(1997) att elimineringen av samspelta transaktioner är nödvändig för metodikens 

trovärdighet.  
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Urval och bortfall Antal 

Bolag listade på First North Growth Market per 2020-09-30 390 

- Bolag listade på First North Growth Market som ej handlas över Stockholmsbörsen -67 

- Bolag på First North Growth Market som inkluderas i First North Premier Growth Market  -65 

- Bolag på First North Growth Market som endast har preferensaktie listad -2 

 - Bolag på First North Growth Market där det under studieperioden inte har skett ett insynsköp 
genomförd av en VD, ekonomichef, styrelseordförande 

-150 

Bolag i studiens ursprungliga urval 106 

- Bolag som eliminerats på grund av samspelta händelser -20 

Bolag kvar efter bortfall 86 

  

Insynsköp genomförda av VD, ekonomichef eller styrelseordförande i studiens ursprungliga 
urval av bolag 

454 

- Insynsköp som eliminerats eller aggregeras på grund av samspelta händelser -319 

Insynstransaktioner efter bortfall 135 



 

5.4.4 Studiens jämförbarhet 

Till följd av att majoriteten av tidigare forskning genomförts på internationella marknader, 

resulterar avsaknaden av studier på den svenska marknaden i att studiens jämförbarhet är 

begränsad. Tidigare forskning har även främst fokuserat på att undersöka huruvida det 

existerar möjligheter till abnormal avkastning för utomstående genom handel i stora bolag. 

Detta reducerar således studiens jämförbarhet, då syftet med studien är att undersöka 

huruvida detta är möjligt att uppnå på en småbolagsmarknad.  

 

5.4.5 Studiens trovärdighet 

Bryman & Bell (2014) understryker att de tre viktigaste kriterierna för trovärdig 

företagsekonomisk forskning är att den uppfyller kraven för validitet, replikerbarhet och 

reliabilitet. Författarna till studien har utgått från att uppfylla dessa krav i största möjliga 

utsträckning och detta diskuteras i följande avsnitt. 

  

5.4.5.1 Validitet 

Utgångspunkten i en studies validitet är huruvida studien mäter det den avser att mäta. 

Bryman & Bell (2014) skiljer mellan fyra olika typer av validitet. 
 
Intern validitet utgår från att kausaliteten mellan de studerade variablerna är hållbar (Bryman 

& Bell, 2014). För studien handlar detta således om till vilken grad de oberoende variablerna 

förklarar den beroende variabeln. Utifrån att studien endast tagit hänsyn till tre oberoende 

variabler, samt innefattar ett litet urval, finns det en risk att modellens förklaringsgrad är låg 

och att den interna validiteten försvagas. Författarna anser dock att de tre studerade 

oberoende variablerna är relevanta för kausaliteten då tidigare forskning pekat på att dessa 

har ett samband med abnormal avkastning.  
 
Extern validitet utgår från att studiens resultat och urval är representativt  (Bryman & Bell, 

2014). Med detta menas att studiens resultat kan generaliseras för att användas för andra 

syften än att uppnå abnormal avkastning på First North Growth Market, vilket skulle innebära 

att studiens resultat är representativt för andra småbolagsmarknader reglerade som en MTF. 

Däremot ska studiens resultat tolkas med en viss försiktighet när den jämförs mot 

internationella marknader eftersom regelverken kan skilja sig mellan dessa. Studiens 

begränsade urval reducerar även resultatets möjlighet att generaliseras utanför den specifika 

forskningskontexten. 
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Ekologisk validitet utgår från att studiens resultat har ett tillämpligt värde för människors 

vardag och sociala miljöer (Bryman & Bell, 2014). Som tidigare nämnts i studien, har fonder 

funnits med investeringsstrategin att följa insynspersoners transaktioner. Därför är det av 

intresse att veta om det går att uppnå abnormal avkastning även på en mindre marknad som 

First North Growth Market, då studien anser detta vara en marknad där abnormal avkastning 

är teoretiskt möjlig. Studiens resultat kan därmed skapa nya investeringsstrategier och 

dessutom komplettera redan existerande ekonomiska teorier.  
 
Begreppsvaliditet utgår från att det studerade begreppet återspeglar det som begreppet anses 

beteckna (Bryman & Bell, 2014). För studien omfattar det således om abnormal avkastning är 

ett representativt begrepp för att analysera om utomstående kan generera högre avkastning än 

marknaden. Utifrån hur majoriteten av den tidigare forskningen inom området studerat 

abnormal avkastning för samma syfte, anser författarna att detta stärker begreppsvaliditeten. 

Även eventstudien som metod för att analysera abnormal avkastning har varit central i den 

tidigare forskningen, vilket ytterligare stärker begreppsvaliditeten. Dock är författarna 

medvetna om att kritiken mot eventstudien som nämnts i 5.2.8 kan försvaga studiens 

begreppsvaliditet.  

 

5.4.5.2 Reliabilitet och Replikerbarhet 

Bryman & Bell (2014) menar att studiens reliabilitet och replikerbarhet handlar om dess 

tillförlitlighet - huruvida resultatet förändras om den genomförs vid ett annat tillfälle. För att 

stärka studiens replikerbarhet presenteras metoddelen i en logisk ordning med steg-för-steg 

hur metoden utförts som underlättar för en utomstående att replikera studiens 

tillvägagångssätt.  

 

Utifrån hur studiens datamaterial insamlats och bearbetats manuellt kan den mänskliga 

faktorn haft en påverkan, eftersom det finns en risk att vissa insynstransaktioner kan ha 

eliminerats, trots att dessa uppfyllde studiens urvalskriterier. För att reducera misstag som 

dessa, har ständiga kontroller genomförts för att bekräfta att transaktioner elimineras på rätt 

grunder.  

 

Även studiens tidsperiod mellan 2019-06-30 och 2020-09-30, påverkar dess jämförelse mot 

tidigare forskning eftersom den i förhållande till dessa är mindre. Detta resulterar även i att 

studiens replikerbarhet kan försvagas, då forskning som genomförs med samma längd men 
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under en annan tidsperiod, kan uppnå annorlunda resultat. Kritik kan således riktas mot 

möjligheten att generalisera studiens resultat över skilda tidsperioder och en längre tidsperiod 

hade eventuellt kunnat resultera i ett mer tillförlitligt resultat.  
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6. Resultat 
 

Kapitlet är uppdelat i en inledande del om studiens deskriptiva statistik, vilket följs av 

huvudhypotesens prövning utifrån t-testet av eventstudiens resultat. Detta följs sedan av 

underhypotesernas resultat, baserat på den utförda regressionsmodellen och de 

robusthetstester modellen testats för.  

 

 

6.1 Deskriptiv statistik 

Denna studie har undersökt 135 köptransaktioner genomförda av insynspersoner i svenska 

bolag listade på handelsplattformen First North Growth Market. Av de 390 bolag listade på 

First North under studiens undersökningsperiod, var det endast 86 bolag där 135 

insynstransaktioner hade genomförts vilka passade studiens avgränsningar. Tabell 3 har 

skapats för att visa skillnaden före och efter att winsorizing genomförts av den beroende 

variabeln CAR och de oberoende variablerna transaktionsstorlek och marknadsvärde. Efter 

att winsorizing genomförts på 5% ansågs inte vidare justering av datamaterialet vara 

nödvändig.  

 

Tabell 3: Deskriptiv statistik 

 

Under nedanstående rubriker presenteras resultaten från den hypotesprövning som 

genomförts i statistikprogrammet Eviews. Studiens hypoteser har testats på signifikansnivån 

5%.  
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Innan winsorizing Medelvärde Median Maximum Minimum Standardavvikelse 

CAR 0.03197 0.03761 0.86103 -1.05545 0.27383 

Transaktionsstorlek 0.00206 0.00049 0.03261 0.00002 0.00497 

Marknadsvärde  19.011 18.688 23.489 16.729 1.225 

Efter winsorizing  Medelvärde Median Maximum Minimum Standardavvikelse 

CAR 0.03259 0.03761 0.47177 -0.43115 0.23383 

Transaktionsstorlek 0.00158 0.00049 0.01108 0.00006 0.00271 

Marknadsvärde  18.99012 18.6878 21.26877 17.34603 1.12937 



 

6.2 Resultat av huvudhypotes  

H0: Det existerar inte en möjlighet för utomstående investerare att uppnå abnormal 

avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner; CAAR = 0.  
H1: Det existerar en möjlighet för utomstående investerare att uppnå abnormal avkastning 

genom att följa insynspersoners köptransaktioner; CAAR ≠ 0. 

 

Tabell 4: Prövning av huvudhypotes 

 

Med ledning av tabell 4 förkastas inte nollhypotesen då p-värdet i t-testet överstiger 0.05, 

vilket är ett krav för signifikanstest på 5%-nivå. Detta innebär att CAAR inte är signifikant 

skiljt från noll och att det således inte existerar en statistiskt signifikant möjlighet för 

utomstående att generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners 

köptransaktioner.  

 

6.3 Resultat av underhypoteser 
Först presenteras resultaten av de robusthetstester som testar OLS modellens antaganden.  

Sedan följer regressionsmodellens resultat som används för att besvara underhypoteserna.  

 

6.3.1 Robusthetstester 

I följande avsnitt presenteras resultaten från studiens robusthetstester för att säkerställa att 

kraven för OLS var uppfyllda. Samtliga tester har genomförts på signifikansnivån 5% och 

sammanställs i tabell 5.  
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T-test CAARt=20 P-värde Signifikans 

Abnormal avkastning 3.20% 0.1077 Nej 

Robusthetstester  

Feltermernas väntevärde är noll Klarat 

Homoskedasticitet Klarat 

Autokorrelation Testas inte vid tvärsnittsdata 

Multikollinearitet Klarat 

Normalfördelning Klarat 



 

Tabell 5: Sammanställning av robusthetstester  

 

6.3.1.2 Test för feltermernas väntevärde 

Då regressionsmodellens intercept inte är noll antas det att feltermernas väntevärde är noll.  

 

6.3.1.2 Test för Homoskedasticitet 

Testets P-värde är 0.0862, vilket innebär att det inte är möjligt att förkasta nollhypotesen om 

att homoskedasticitet föreligger och feltermernas varians antas vara konstant och ändlig. 

Heteroskedasticitet existerar således inte.  

 

6.3.1.3 Test för Multikollinearitet 

Alla av värdena i tabell 6 nedan ligger innanför Gujarati & Porters (2010) gränsvärden mellan 

-0.8 och 0.8 och således existerar ingen multikollinearitet.  

 

Tabell 6: Korrelationsmatris 

 

Notera att ekonomichef varit en referensvariabel för dummyvariabeln befattning vilket 

resulterar i en avsaknad av denna i tabell 6.  

 

6.3.1.4 Test för normalfördelning 

Jarque-Bera testet visar ett p-värde på 0.556898 vilket innebär att nollhypotesen om att 

feltermerna är normalfördelade inte kan förkastas. Vidare uppvisar testet ett kurtosisvärde 

lägre än tre som är ytterligare ett tecken på att normalfördelning föreligger.  
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Linjäritet Klarat 

 Transaktionsstorle
k 

Marknadsvärde Befattning (Styrelse 
ordförande) 

Befattning (VD) 

Transaktionsstorle
k 

1.0000 -0.213313 0.192357 0.009872 

Marknadsvärde -0.213313 1.0000 -0.198186 0.001057 

Befattning 
(Styrelseordförand
e) 

0.192357 -0.198186 1.0000 -0.630555 

Befattning (VD) 0.009872 0.001057 -0.630555 1.0000 



 

6.3.1.5 Test för linjäritet 

Ramsey’s RESET Test visar ett p-värde på 0.3016 vilket innebär att nollhypotesen om att 

linjäritet föreligger inte kan förkastas. Därmed kan regressionsmodellen beskrivas som en rät 

linje.  

 

6.3.2 Resultat av regressionsmodell 

Tabell 7 nedan visar regressionsmodellens resultat efter att samtliga robusthetstester 

genomförts. Det är utifrån detta resultat som studiens underhypoteser besvaras.  

 

Tabell 7: Resultat av regressionsmodell 

 

Att regressionsmodellens koefficient , C, i tabell 7 är signifikant, innebär att det existerar ett 

linjärt samband mellan den beroende och de oberoende variablerna.  

 

6.3.3 Resultat från underhypotes (1) - Transaktionsstorlek 

H0: Det finns inte ett samband mellan variablerna transaktionsstorlek och abnormal 

avkastning. 

H1: Det finns ett samband mellan variablerna transaktionsstorlek och abnormal avkastning.  

Tabell 8: Hypotesprövning - Transaktionsstorlek 
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Beroende variabel: Kumulativ abnormal avkastning, CAR 

 Koefficient T-statistik P-värde Signifikans 

C 0.758969 2.072558 0.0402 Ja 

Transaktionsstorlek 0.322767 0.041481 0.9670 Nej 

Marknadsvärde  -0.037814 0.018664 0.0448 Ja 

Befattning (Styrelse 
ordförande) 

0.004786 0.078708 0.9374 Nej 

Befattning (VD) -0.020120 -0.379999 0.7046 Nej 

Justerad R2 0.72%    

 Koefficient P-värde Signifikans 

Transaktionsstorlek 0.322767 0.9670 Nej 



 

Med ledning av tabell 8 förkastas inte nollhypotesen då p-värdet överstiger 0.05, vilket är ett 

krav för signifikanstest på 5%-nivå. Detta innebär att det inte existerar ett signifikant 

samband mellan transaktionsstorlek och abnormal avkastning för utomstående genom att 

följa insynspersoners köptransaktioner.  

 

Resultat: H0 förkastas inte.  

 

6.3.4 Resultat från underhypotes (2) - Insynspersoners befattning 

H0: Det finns inte ett samband mellan variablerna insynspersoners befattning och abnormal 

avkastning. 

H1: Det finns ett samband mellan variablerna insynspersoners befattning och abnormal 

avkastning. 

 

Tabell 9: Hypotesprövning - befattning.  

 

Med ledning av tabell 9 förkastas inte nollhypotesen då P-värdet överstiger 0.05 för samtliga 

befattningar, vilket är ett krav för signifikanstest på 5%-nivå. Detta innebär att det inte 

existerar ett signifikant samband mellan variablerna insynspersoners befattning och abnormal 

avkastning för utomstående genom att följa insynspersoners köptransaktioner. Utifrån att 

variabeln insynspersoners befattning är kodad som en dummyvariabel innebär detta att en av 

befattningarna varit en referens för att beräkna signifikansen för de andra befattningarna i 

respektive regression, se tabell 9.  

 

Resultat: H0 förkastas inte.  
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 P-värde ekonomichef 
som referens 

P-värde 
styrelseordförande 
som referens 

P-värde VD 
som referens 

Signifikans 

Ekonomichef 0 0.9374 0.7046 Nej 

Styrelseordförande 0.9374 0 0.6042 Nej 

VD 0.7046 0.6042 0 Nej 



 

 

6.3.5 Resultat från underhypotes (3) - Bolags marknadsvärde 

H0: Det finns inte ett samband mellan variablerna bolags marknadsvärde och abnormal 

avkastning. 

H1: Det finns ett samband mellan variablerna bolags marknadsvärde och abnormal 

avkastning. 

 

Tabell 10: Hypotesprövning - bolags marknadsvärde 

 

Med ledning av tabell 10 förkastas nollhypotesen då P-värdet understiger 0.05. Detta innebär 

att det existerar ett signifikant samband mellan variablerna abnormal avkastning och bolags 

marknadsvärde. Med ledning av den negativa koefficienten är sambandet mellan bolags 

marknadsvärde och abnormal avkastning för utomstående att följa insynspersoners 

köptransaktioner negativ. 

 

Resultat: H0 förkastas.  

 

6.4 Regressionsmodellens förklaringsgrad 

Regressionsmodellen som använts i studien syftar till att undersöka till vilken grad de 

oberoende variablerna transaktionsstorlek, insynspersoners befattning och bolags 

marknadsvärde förklarar den abnormala avkastningen. Modellens förklaringsgrad har ett 

justerat R2 på 0.7%, se tabell 7. 
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 Koefficient P-värde Signifikans 

Bolags marknadsvärde -0.037814 0.0448 Ja 



 

7. Analys 

I detta kapitel tillämpas den teoretiska referensramen på studiens resultat som presenteras i 

resultatkapitlet samt jämförelser med tidigare forskning genomförs för att forma studiens 

slutsatser.  

 

7.1 Analys av huvudhypotes 

Resultatet av studiens huvudhypotes finner likt Seyhun (1986) och Rozeff & Zaman (1988) 

att det inte finns någon möjlighet för utomstående att uppnå abnormal avkastning genom att 

följa insynspersoners köptransaktioner, vilket går emot majoriteten av den tidigare 

forskningen (Jaffe, 1974; Gregory et al., 1994; Bettis, Vickrey & Vickrey, 1997; Wahlström, 

2003; Bajo & Petracci, 2006; Stotz, 2006). I särskild relation till den tidigare forskningen på 

den svenska marknaden visar studiens resultat på det motsatta till Wahlström (2003).  

 

Fama (1970) definierar en semistarkt effektiv marknad som en marknad där abnormal 

avkastning inte är möjlig utifrån handel baserad på publik information. Resultatet av studiens 

huvudhypotes visar således på att First North Growth Market är semistarkt effektiv. Fama 

(1970) menar att alla investerare antas tolka ny information på samma sätt. Detta är viktigt att 

ta hänsyn till vid en analys av marknadseffektiviteten på First North Growth Market, där en 

stor del av informationsspridningen kring de noterade bolagen har visat sig ske på sociala 

medier (Lindvall, 2020). Att alla utomstående investerare på sociala medier skulle innesitta 

samma kunskap och tolka information på samma sätt är inte troligt. Till följd av den 

informationsasymmetri som råder på First North Growth Market och med tanke på det höga 

signalvärde som insynspersoners köptransaktioner därmed har (Lakonishok & Lee, 2001), 

kan det dock antas att utomstående investerare på First North tolkar dessa signaler likadant 

vilket skulle vara i linje med Famas antagande. 

 

Studiens resultat kan även analyseras utifrån Etebari, Tourani-Rad & Gilberts (2004) 

definition av marknadsvärde som en proxy för asymmetrisk information. Det faktum att 

mindre bolag får mindre massmedial exponering, förklarar varför studiens resultat finner att 

insynstransaktioner som sker i små bolag har ett högre värde för utomstående. Resultatet 

tyder således på att Gulati & Higgins (2003) slutsats om att utomstående investerare anpassar 

sig efter signaler som sker under en hög grad av asymmetrisk information kan appliceras på 
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First North. Detta utifrån hur insynsköp enligt Lakonishok & Lee (2001) kan tolkas som att 

insynspersonen har för avsikt att tjäna pengar, vilket innebär att när informationen om den 

genomförda köptransaktionen blir publik, värderas denna information högt av utomstående 

som därefter justerar priserna. Därmed utifrån den semistarkt-effektiva graden av EMH, visar 

studiens resultat att priserna korrigeras av marknaden när informationen om 

insynstransaktionen blir publik. Detta skulle förklara varför studiens resultat visar på att 

utomstående inte kan generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners 

köptransaktioner. 

 

7.2 Analys av underhypotes (1) - Transaktionsstorlek 

Resultatet av underhypotes (1) visar att det inte existerar något samband mellan variablerna 

transaktionsstorlek och abnormal avkastning, vilket överensstämmer med resultatet som Jaffe 

(1974) finner. Resultatet motsäger dock Seyhun (1986), Jeng, Metrick & Zeckhauser (2003), 

Etebari, Tourani-Rad & Gilbert (2004) och Stotz (2006) vars studier visar det motsatta; att 

det existerar ett samband. En skillnad från tidigare studier är att denna studie genomgående 

hanterar mindre transaktioner sett i absoluta tal, vilket kan förklara skillnaden i resultat då 

kostnaden (transaktionskostnaden) för signaleraren (insynspersonen) inte är lika hög, vilket 

enligt Srivastava (2001) minskar signalvärdet.  

 

7.3 Analys av underhypotes (2) - Insynspersoners befattning 

Resultatet av underhypotes (2) visar att det inte existerar något samband mellan variablerna 

insynspersoners befattning och abnormal avkastning, vilket är likt det resultat som Jeng, 

Metrick & Zeckhauser (2003) finner. Dessa resultat motsäger tidigare studiers resultat om att 

det finns informationsasymmetrier internt inom företag, vilket gör att utomstående når högre 

avkastning om de följer VD eller styrelseordförande än andra höga chefer (Seyhun, 1986; 

Etebari, Tourani-Rad & Gilbert; 2004). En förklaring till varför studiens resultat skiljer sig 

från dessa kan vara att tidigare studier endast genomförts på större marknader med större 

bolag. De studerade bolagen på First North Growth Market är generellt sett mindre till 

marknadsvärde, vilket då skulle innebära att VD, ekonomichef och styrelseordförande har en 

större möjlighet att få en tydlig helhetsbild över bolagets framtid och 

informationsasymmetrin mellan dessa minskar. I förhållande till detta antas 

informationsasymmetrin vara mindre mellan befattningarna i små bolag vilket skulle förklara 

det icke-existerande sambandet.  
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7.4 Analys av underhypotes (3) - Bolags marknadsvärde 

Resultatet av underhypotes (3) visar att det existerar ett negativt samband mellan variablerna 

bolags marknadsvärde och abnormal avkastning, vilket även Seyhun (1986), Gregory et al. 

(1994), Lakonishok & Lee (2001) och Etebari, Tourani-Rad & Gilbert (2004) finner. Trots 

faktumet att huvudhypotesen inte påvisar en signifikant abnormal avkastning, tyder resultatet 

av underhypotes (3) på att bolags marknadsvärde är en variabel som skulle ha en påverkan på 

abnormal avkastning för utomstående att följa insynspersoners köptransaktioner.  

 

Studiens resultat kan förklaras av Etebari, Tourani-Rad & Gilberts (2004) som benämner 

bolags marknadsvärde som en proxy för asymmetrisk information. Större bolag får enligt 

Etebari, Tourani-Rad & Gilberts (2004) mer massmedial exponering, vilket innebär att 

publikationen av en genomförd insynstransaktion i mindre bolag är ett större tillskott av ny 

information och värderas högre av utomstående, relativt stora bolag som har mer massmedial 

uppmärksamhet. Utifrån studiens funna negativa samband för bolags marknadsvärde, visar 

detta på att Etebari, Tourani-Rad & Gilberts (2004) förklaring av bolagsvärde som proxy för 

informationsasymmetri ytterligare kan appliceras på småbolagsmarknaden First North 

Growth Market. 

 

En koppling till Akerlofs (1970) citroner kan även göras utifrån detta samband. Den 

informationsasymmetri som existerar mellan insynspersoner och utomstående i små bolag 

skulle utifrån studiens resultat, tyda på att utomstående investerare kräver mer i 

kompensation för att investera i små bolag, vilket ökar det snedvridna urvalet. Detta skulle 

eventuellt öka risken för en skev prissättning av mindre bolag, vilket skulle kunna förklara 

varför underhypotes (3) visar ett negativt samband för bolags marknadsvärde och möjligheten 

till abnormal avkastning för utomstående att följa insynspersoners köptransaktioner.  

 

7.4 Analys av regressionsmodell 

Regressionsmodellens förklaringsgrad visar ett lågt värde på 0.7%. En låg förklaringsgrad är 

dock väntad eftersom den generellt sett är lägre vid ett litet urval och få oberoende variabler 

(Brooks, 2014). Dock med hänsyn till den låga förklaringsgraden och att endast en variabel 

visade sig vara signifikant, tyder detta på att det kan ytterligare variabler som förklarar 

abnormal avkastning för utomstående.  
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8. Slutsats, diskussion och förslag till vidare forskning
 

I kapitlet presenteras den slutsats som resultatet och analysen mynnar ut i. Slutligen 

diskuteras hur studiens resultat och slutsats kan tolkas i ett vidare perspektiv och förslag ges 

till framtida forskning inom området.  

 

 

8.1 Slutsats 

Resultatet från eventstudien om att det för utomstående går att generera en abnormal 

avkastning genom att följa köptransaktioner genomförda av insynspersoner bland svenska 

bolag på First North Growth Market, visade sig inte vara statististiskt signifikant vid 

hypotesprövningen. Resultatet förklaras av att First North Growth Market är semistarkt 

effektiv, utifrån hur investerare agerar på signalvärdet av insynspersoners köptransaktion 

vilket anpassar aktiepriserna efter att informationen om köptransaktionen blivit publik. 

Vidare ämnade studien att undersöka om transaktionsstorlek, insynspersoners befattning eller 

bolags marknadsvärde kan ses som förklarande faktorer till om abnormal avkastning kan 

uppnås för utomståendes genom att följa insynspersoners köptransaktioner. Genom 

användandet av en regressionsmodell dras slutsatsen att bolags marknadsvärde är en 

förklarande faktor för abnormal avkastning då denna uppvisade ett signifikant negativt 

samband. Sambandet förklaras av att mindre bolag innehar lägre massmedial bevakning, 

vilket ökar informationsasymmetrin och det snedvridna urvalet som skulle öka möjligheten 

till abnormal avkastning. Slutligen kan det konstateras att det finns fler faktorer som förklarar 

abnormal avkastning för utomstående då studiens regressionsmodell har en låg 

förklaringsgrad. 
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8.2 Diskussion och förslag till vidare forskning 

Det är viktigt att påpeka att regressionsmodellens resultat ska ses som oberoende av resultatet 

i t-testet för huvudhypotesen. Bolags marknadsvärde visade sig vara en signifikant 

förklarande variabel till abnormal avkastning och en vidare diskussion av detta bör föras. 

Studien finner att det existerar ett negativt samband mellan de två variablerna och 

utomstående investerare bör således följa insynspersoner i mindre bolag i för att uppnå 

abnormal avkastning. Dock är det viktigt att minnas resultatet av huvudhypotesen, att 

abnormal avkastning inte går att uppnå på First North. Investerare bör därmed, trots det 

observerade negativa sambandet, inte följa insynspersoner på First North Growth Market.  

 

Utifrån hur First North Growth Market bedöms vara semistarkt effektiv, hade det varit av 

intresse att undersöka till vilken grad detta gäller. Om marknaden inte är semistarkt effektiv 

till den grad att insynsinformation diskonteras direkt vid publikation, kan detta möjliggöra att 

utomstående kan generera abnormal avkastning. Genom att applicera ett händelsefönster som 

tar sin start under samma dag som publiceringen av insynstransaktionen, istället för dagen 

efter som studien tillämpar, hade det varit möjligt att undersöka om marknaden är semistarkt 

effektiv till den grad att ny information diskonteras direkt i priset när insynstransaktionen 

publiceras. Resultatet av en sådan studie skulle vara beroende av hur användningen av sociala 

medier som informationskanal fortsätter att utvecklas. Om användandet av sociala medier 

fortsätter att expandera skulle detta innebära att informationen sprids snabbare och graden av 

marknadseffektivitet stärks således.  

 

Sociala mediers ökade användning och påverkan på marknadseffektivitet skulle även kunna 

förklara hur studien finner ett annat resultat än Wahlström (2003). När Wahlström utförde sin 

studie för snart 20 år sedan, var förekomsten av sociala medier högt begränsad vilket 

påverkade spridningen av information och även graden av marknadseffektivitet. Utifrån 

studiens resultat att det på en småbolagsmarknad inte är statistiskt möjligt att uppnå abnormal 

avkastning fastän teori tyder på det, skulle den ökade användningen av sociala medier även 

kunna resultera i att graden av effektivitet ökar på andra marknader än den svenska. 

Implikationen av detta skulle således bli att utomstående på sikt inte kommer kunna generera 

abnormal avkastning genom att följa insynspersoners transaktioner. Författarna är emellertid 

medvetna om att detta är en omfattande slutsats och vidare forskning bör utföras kring om 

detta samband stämmer, eftersom individer har visat sig missbruka den snabba 

informationsspridningen som sociala medier möjliggör.  
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Det hade även varit intressant att undersöka huruvida längden mellan transaktion och 

publikation spelar någon roll för möjligheten till abnormal avkastning. Studien utgår som 

tidigare nämnt från att den studerade händelsen är helt oväntad och att utomstående får 

tillgång till ny information vid samma tidpunkt. Skulle däremot läckage av information 

existera, innebär det att vissa utomstående får tillgång till ny information innan andra och 

marknadens effektivitet påverkas. Samtidigt gäller det att om informationen skulle läcka ut 

och spridas i sociala medier leder detta till att marknadens effektivitet inte påverkas enligt 

diskussionen ovan. Vi anser därmed att det för framtida forskning finns ett intresse i att 

undersöka huruvida längden mellan transaktion och publikationsdatum kan vara en 

påverkande faktor för att eventuellt kunna bekräfta styrkan i sociala mediers 

informationsspridning och även nyansera den svenska forskningen på området.  

 

Med hänsyn till hur Finansinspektionen utreder om det begåtts ett insiderbrott vid 

insynshandel, finns det en möjlighet att insynspersoner väljer att inte handla tätt inpå en 

händelse med väsentlig kurspåverkan eftersom de då skulle riskera att bli utredda för 

insiderbrott. Implikationen av detta blir att insynspersoner kan ha en längre 

placeringshorisont för insynstransaktioner vilket skulle innebära att abnormal avkastning inte 

uppenbarar sig förrän senare. Studier som funnit ett sådant resultat är Jaffe (1974), 

Wahlström (2003) och Bajo & Petracci (2006). Vidare forskning bör därmed i en svensk 

kontext studera både korta och långa händelsefönster. 

 

Vidare rekommenderar författarna framtida forskning att omfatta fler småbolagsmarknader 

med snarlika regelverk, exempelvis Spotlight och Aktietorget och inte endast studera en 

enskild marknad. Detta grundas i studiens höga bortfall som urvalskriterierna genererar för 

att forska på ämnet i svensk kontext vilket gör urvalet litet gentemot tidigare forskning. Att ta 

hänsyn till detta för att skapa ett större urval skulle göra den svenska forskningen mer 

jämförbar vilket skulle öka kunskaperna i ämnet.  

 

Slutligen, utifrån regressionsmodellens låga förklaringsgrad, tyder studiens resultat på att det 

finns andra faktorer som skulle påverka möjligheten för abnormal avkastning för 

utomståendes. Certo (2003) och Connelly et. al. (2011) menar exempelvis att företag och 

ledningar med en stark legitimitet skickar starkare signaler relativt andra. Kan antalet år som 

ett noterat bolag vara en signifikant faktor? Spelar styrelsens erfarenheter någon roll? 
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Författarna är nu i efterhand medvetna om att verkligheten och förklaringen till abnormal 

avkastning är mer komplicerad än att kunna förklaras med tre variabler. Ytterligare forskning 

inom området bör, både i internationell och svensk kontext, således ta hänsyn till nya 

variabler som tidigare inte undersökts.  
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