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Abstract 
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Title: Insiders as forecasters - A study on how information value from insider trading can 

affect the presence of asymmetric information. 

 

Introduction: Previous studies concerning insider trading have confirmed that insiders 

generate an abnormal return and that insider trading creates a market reaction. A market 

reaction after insider trading indicates that private information becomes public, but it can 

also be interpreted as a measurement of asymmetric information. Analysts has an 

important role in order to reduce the amount of asymmetric information. This study 

investigates whether there is a relationship between insider trading and future short-term 

profitability. This study also investigates whether there is a relationship between insider 

trading and revision of analysts short-term profitability forecasts.  

 

Purpose: This study aims to investigate the information value in insider trading and how 

information about insider transactions can be used by analysts to reduce the amount of 

asymmetric information. 

 

Method: Our study takes a deductive research approach where the methodology is one 

of a quantitative and explanatory character. The theoretical foundation is based on the 

effective market hypothesis (EMH) and agency theory. We examines 29 429 observations 

of insider trading during a ten-year period between 2007-01-01 and 2016-12-31, in order 

to analyze the short-term information value provided by insider transaction. 

 

Conclusions: The results of our study confirm that there is a positive relationship between 

insider purchases and future short-term profitability. However, a relationship between 

insider sales and future short-term profitability can not be confirmed. This result indicates 

that insider purchases add an information value to the market. Nevertheless, no 

relationship between insider trading and revision of analysts short term profitability 

forecast can be confirmed.  

 

  



  

 

iv 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund.................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion .................................................................................................. 4 
1.3 Syfte ........................................................................................................................ 7 

1.4 Bidrag ..................................................................................................................... 7 

2. Teoretisk metod ........................................................................................................... 9 

2.1 Teoretiska utgångspunkt ......................................................................................... 9 

2.2 Forskningsstrategi ................................................................................................... 9 
2.3 Insamling av tidigare studier och teori ................................................................. 10 

3. Teoretisk referensram ............................................................................................... 12 

3.1 Effektiva marknadshypotesen ............................................................................... 12 
3.1.1 Information environment ............................................................................... 13 

3.1.2 Insiders .......................................................................................................... 15 

3.2 Agentteorin ........................................................................................................... 16 
3.2.1 Analytiker ...................................................................................................... 17 

3.3 Hypotesgenerering ................................................................................................ 19 
3.3.1 Delstudie 1 ..................................................................................................... 20 

3.3.2 Delstudie 2 ..................................................................................................... 21 

4. Empirisk metod ......................................................................................................... 23 

4.1 Undersökningsdesign............................................................................................ 23 

4.2 Analysmetod ......................................................................................................... 24 
4.3 Databeskrivning .................................................................................................... 25 

4.4 Urval ..................................................................................................................... 26 
4.5 Operationalisering ................................................................................................ 27 

4.5.1 Beroende variabler ......................................................................................... 27 

4.5.2 Oberoende variabler ...................................................................................... 29 

4.5.3 Kontrollvariabler ........................................................................................... 31 

4.6 Kritik mot empirisk metod ................................................................................... 37 

4.7 Statistisk analys .................................................................................................... 38 
4.7.1 Tester för datafördelning ............................................................................... 39 

4.7.2 Heteroskedasticitet och autokorrelation ........................................................ 41 

4.7.3 Val av regressionsmodell .............................................................................. 42 

5. Empiriska resultat ..................................................................................................... 44 

5.1 Deskriptiv statistik ................................................................................................ 44 
5.2 Multikollinearitet .................................................................................................. 47 

5.3 Resultat Driscoll-Kraay Regression ..................................................................... 49 
5.3.1 Delstudie 1 ..................................................................................................... 50 

5.3.2 Delstudie 2 ..................................................................................................... 53 

5.4 Robustness test ..................................................................................................... 55 



  

 

v 

6. Analys ......................................................................................................................... 56 

6.1 Delstudie 1 ............................................................................................................ 57 
6.2 Delstudie 2 ............................................................................................................ 60 

7. Slutsats ........................................................................................................................ 65 

7.1 Implikationer ........................................................................................................ 66 
7.2 Vidare forskning ................................................................................................... 67 

Referenser....................................................................................................................... 68 

Tryckta källor ............................................................................................................. 68 
Internetkällor .............................................................................................................. 82 

Appendix .......................................................................................................................... I 

A.1 Test för multikollinearitet ....................................................................................... I 
A.2 Driscoll-Kraay Panel Data Regression .................................................................. II 

A.2.1 Delstudie 1 ...................................................................................................... II 

A.2.2 Delstudie 2 .................................................................................................... IV 

A.3 Robustness-test ...................................................................................................... V 
A.3.1 Driscoll-Kraay Regression.............................................................................. V 

A.3.2 Robustness test ............................................................................................ VII 



  

 

1 
 

1. Introduktion 

I det inledande avsnittet introduceras begreppen insiderhandel och asymmetrisk 

information. Läsaren får en förståelse för varför insiderhandel är omdiskuterat och vad 

tidigare studier på området har fokuserat på. I problemdiskussionen får läsaren 

ytterligare förståelse för tidigare forskning och hur denna studie förväntas ge nya 

perspektiv genom att även studera förändring i fundamentala värden och analytikers 

arbetssätt. Informationsvärdet i insiderhandel tillsammans med analytiker som en 

oberoende väktare förväntas bidra med nya insikter om effektiva marknader. 

 

1.1 Problembakgrund 

År 1970 publicerades Eugene Famas artikel ”Efficient Capital Markets: A Review of 

Theory and Empirical Work” som kom att utgöra grunden för flertalet studier och 

diskussioner om marknadens effektivitet under benämningen effektiva marknads-

hypotesen (EMH). På en effektiv marknad återspeglar priset all tillgänglig information. 

Detta är däremot sällan fallet då samtliga marknadsaktörer varken har tillgång till all 

information eller är överens om vilka konsekvenser informationen bör ha på 

prissättningen (Fama 1970). 

 

EMH har utgjort grunden i flertalet studier (Se bl.a. Fama, Fisher & Jensen, 1969; Fama 

1970; Bondt & Thaler, 1985; Lehman 1990; Malkiel 2003; Wilson & Marashdeh, 2007), 

däremot har det under åren riktats kritik mot EMH till följd av att alla marknadsaktörer 

inte har tillgång till samma information (se bl.a. Niederhoffer & Osborne, 1966; Jaffe 

1974; Finnerty 1976; LeRoy & Porter, 1981; Shiller 1981; Milgrom & Stokey, 1982; 

Summers 1986; Laffont & Maskin, 1990; Leland 1992; Jegadeesh & Titman, 1993; Chan, 

Jegadeesh & Lakonishok, 1996; Jeng, Metrick & Zeckhauser, 2003; Sewell 2011). Att 

det existerar marknadsaktörer med tillgång till mer information än andra innebär att det 

förekommer asymmetrisk information (Akerlof 1970). 

 

Akerlof (1970) förklarar i sin välciterade artikel ”The market for ’Lemons’: Quality 

Uncertainty and the Market Mechanism” varför asymmetrisk information är anledningen 

till många marknadsmisslyckanden. Marknadsmisslyckanden bidrar till försämrad 

kvalitet och resursallokering. Akerlof (1970) använder en förklaringsmodell baserad på 

marknaden för bilar. Huvudpoängen i analogin är att köparen inte har tillgång till samma 
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information angående bilens prestanda som säljaren, vilket leder till felprissättningar. 

Detta leder i sin tur till att ärliga säljare lämnar marknaden till följd av obenägenhet att 

sälja en välfungerande bil till ett lägre pris. En liknande analogi gäller för aktiemarknaden. 

Om det finns aktörer på aktiemarknaden som har mer information än resterande 

marknadsaktörer så kan det leda till att rationella marknadsaktörer omstrukturerar sina 

portföljer och söker efter andra tillgångsklasser (ibid.). 

 

För att minska förekomsten av asymmetrisk information på aktiemarkanden förekommer 

väktare som till exempel revisorer, kreditvärderingsinstitut och analytiker. I denna studie 

benämns aktieanalytiker som analytiker. En skillnad mellan olika typer av väktare är att 

revisorer och kreditvärderingsinstitut erhåller ersättning från företagsledningen. En 

analytiker erhåller däremot ersättning från sina kunder som till exempel privatpersoner, 

försäkringsbolag och institutionella investerare. En analytiker kan därför betraktas som 

en oberoende granskare (von Koch, Nilsson & Ericsson, 2014). Analytikers förmåga att 

reducera förekomsten av asymmetrisk information mellan olika marknadsaktörer är en 

central del i agentteorin. Agentteorin utgår från två parter en principal som vill ha något 

utfört och en agent som förväntas utföra något åt principalen (Ross 1973; Jensen & 

Meckling, 1976). Problematiken i förhållandet är att agenten har mer kunskap angående 

företagets förvaltning, vilket leder till att det uppstår asymmetrisk information mellan 

parterna (Eisenhardt 1989). I denna studie betraktas övriga aktieägare som principal och 

insiders som agent. Analytikerns roll är att minska asymmetrisk information mellan dessa 

parter.  

 

En bidragande orsak till asymmetrisk information på aktiemarknaden är förekomsten av 

insiders med ett informationsövertag. En insider definieras i Europaparlamentets och 

rådets förordning 2014/596/EU av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk som en 

“person i ledande befattning”. Klassificeringen som en “person i ledande befattning” sker 

om personen är medlem av företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan, eller 

om personen har regelbunden tillgång till insiderinformation. Även närstående personer 

i följande förhållande klassificeras som insider: Maka/make, barn eller släkting som delat 

samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägt rum. Vidare 

klassificeras även juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vars ledningsuppgifter 

utförs av en “person i ledande befattning” som insider (ibid.). I denna studie görs det en 

distinktion mellan insiders och outsiders. Förenklat klassificeras företagsledningen, 



  

 

3 

styrelseledamöter, kontrollägare och andra i en tydlig förtroendeställning som insiders. 

Personer inom denna klassificering har tillgång till en stor mängd information om 

företaget som resterande marknadsaktörer saknar. En insider har till exempel tillgång till 

information om när företaget tar emot nya ordrar, förbättrar sin lönsamhet eller om 

företaget förlorar en viktig kund. Andra personer i tydligt förtroendeställning kan till 

exempel vara en konsult som arbetar nära företaget och därigenom får tillgång till 

information. En kontrollägare är en aktieägare som har tillräckligt stor röstandel för att 

ha inflytande i företaget. Personer som inte ingår i definitionen klassificeras som 

outsiders. Att insiders har tillgång till privat information, även benämnt som 

insiderinformation bidrar till att det uppstår asymmetrisk information mellan insiders och 

outsiders, men även mellan olika outsiders. Strickler (1985) beskriver bland annat att det 

finns outsiders som tillfälligt har tillgång till insiderinformation genom sin position på 

marknaden. Outsiders som har tillgång till insiderinformation under en begränsad period 

kan till exempel vara professionella förvaltare och affärspartners (ibid.). Anledningen till 

att dessa outsiders inte klassificeras som insiders är på grund av att de inte har 

regelbunden tillgång till insiderinformation. 

 

En annan viktig distinktion är mellan legal och illegal insiderhandel. Legal insiderhandel 

sker när en insider handlar på publik information och rapporterar sin handel till 

Finansinspektionen. Information om transaktionen publiceras sedan i insynsregistret. Om 

Finansinspektionen upptäcker att transaktionen kan sammankopplas med 

insiderinformation skickas ärendet till Ekobrottsmyndigheten som startar en 

brottsutredning. Om insidern döms för insiderbrott klassificeras transaktionen som illegal 

insiderhandel (Finansinspektion 2017). Insiders får oundvikligt tillgång till mer 

information än resterande marknad som kan utnyttjas vid handel på aktiemarknaden. 

Read (2008) beskriver insiderhandel som köp eller försäljning av en finansiell tillgång 

baserad på asymmetrisk information. Eftersom informationen inte har något värde förrän 

den är fullt kapitaliserad i prissättningen så är insiderhandel främst en fråga om 

informationstajming. Insiderinformation definieras av Ekobrottsmyndigheten (2017) som 

information som inte är offentliggjort eller allmänt känt och som förväntas ha en väsentlig 

prispåverkan. Ekobrottsmyndigheten har även förbud mot hur denna information får 

användas. Den som innehar insiderinformation får inte för egen eller någon annans 

räkning förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen berör. Den som 

har insiderinformation får inte heller ge råd till någon annan eller på något annat sätt 
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orsaka att någon förvärvar eller avyttrar aktier eller andra finansiella instrument (ibid.). 

Enligt Fidrmuc, Goergen och Renneboog (2006) så det finns ett antal skillnader i 

europeisk och amerikansk regleringen av insiderhandel. Dessa skillnader kan 

sammanfattas i fem olika områden: 1. Definition av insiderhandel, 2. Regleringens 

innebörd, 3. Definition av insider, 4. Tidsfrist för rapportering, 5. Konsekvenser av 

insiderbrott. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Insiderhandel har diskuterats av akademiker och av aktiemarknadens aktörer runt om i 

världen. Enligt Aktas, de Bodt, Riachi och de Smedt (2008) är allmänhetens förtroende 

för finansiella marknader kritiskt för utvecklingen av dessa marknader. Det är bland annat 

därför länder konstant introducerar och förbättrar regleringar som ska bevara förtroendet 

och skydda aktiemarknadens aktörer mot missbruk och manipulation. I debatten om 

insiderhandel påpekar förespråkare för reglering vikten av förtroende för aktiemarknaden 

och risken att investerare väljer andra sparformer (ibid.). Ett annat återkommande 

argument för reglering är enligt Leland (1992) att insiderhandel är ”orättvist”. Leland 

(1992) förklarar att argumentet inte är hållbart, eftersom en bättre informerade investerare 

alltid har ett övertag gentemot en mindre informerade investerare. Vilket utifrån samma 

resonemang kan betraktas som orättvist. Leland (1992) argumenterar för att insiderhandel 

snarare bör betraktas som en skatt på marknadsdeltagare. 

 

Tidigare studier om insiderhandel har främst fokuserat på avkastning och finner stöd för 

att insiders aktieportfölj erhåller en abnormal avkastning. Undersökningar har gjorts 

under olika tidsperioder, i olika länder och resultaten har varit entydiga (se bl.a. Jaffe 

1974; Finnerty 1976; Jeng et al. 2003). Ett undantag har framkommit i en studie av Eckbo 

och Smith (1998) där insiders på Oslobörsen inte genererar en abnormal avkastning. Trots 

detta har få studier undersökt informationsvärdet i insiderhandel. Tidigare studier har 

även bekräftat att insiderhandel skapar en marknadsreaktion (se bl.a. Givoly & Palmon, 

1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell & Sirri, 1992; Seyhun 1992; Fidrmuc et al. 2006). 

Marknadsreaktion efter insiderhandel kan tolkas som ett mått på asymmetrisk 

information, men ytterst få studier har undersökt om marknadsreaktionen avspeglar 

förändringar i företagets fundamentala värde. 
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För att minska förekomsten av asymmetrisk information fyller analytiker en viktig 

funktion på aktiemarknaden genom att tillföra ny information via lönsamhetsprognoser 

och rekommendationer (Healy & Palepu, 2001). Enligt Piotroski och Roulstone (2004) 

uppfyller analytikers prognoser två funktioner: 1. Att samla och sprida unik information 

om företaget, 2. Att identifiera och informera angående bransch- och makrosignaler. 

Utifrån detta bör analytiker minska mängden asymmetrisk information och bidra till en 

effektivare informationsgivning och i sin tur en effektivare marknad. Analytikerns roll 

som väktare är däremot inte helt oproblematisk. Det har historiskt funnits en systematisk 

skevhet där köprekommendationer har varit överrepresenterade (Healy & Palepu, 2001). 

Healy och Palepu (2001) och von Koch et al. (2014) förklarar att skevhet kan bero på 

incitamentsproblem. Incitamentsproblem uppkommer till följd av att analytiker har två 

motstridiga mål angående rekommendationer och prognoser: Prognossäkerhet och 

skapande av likviditet (Schipper 1991; Hong & Kubik, 2003). Likviditet skapas i första 

hand genom köprekommendationer, vilket är väsentligt för analytiker eftersom det skapar 

möjlighet till ett högre arvode (Treynor 1998; Lin & McNichols, 1998). Att 

köprekommendationer föredras kan enligt Francis och Philbrick (1993) även bero på att 

analytikern eftersträvar att upprätthålla en god relation till företagsledningen. Detta trots 

att analytiker försöker skilja mellan företaget och dess aktie i sina rekommendationer. 

 

Analytikers viktigaste informationskälla är skriven och muntlig information från företag, 

vilket till exempel kan vara finansiella rapporter och kommunikation med företagsledning 

(Hellman 2000). Tidigare studier har indikerat att finansiella rapporter är analytikernas 

viktigaste informationskälla (Buzby 1974; Chang, Most & Brain, 1983; Day 1986; 

Vergoossen 1992; Vergoossen 1993; Breton & Taffler, 1995; Rogers & Grant 1997; 

Marton 1998; Barker 1998). Det har även påvisats av flertalet studier att den muntliga 

kontakten med företagsledningen genom åren blir allt viktigare (Most & Chang, 1979; 

Chang et al. 1983; Vergoossen 1992; Vergoossen 1993; Pike, Meerjanssen & Chadwick, 

1993; Breton & Taffler, 1995; Holland 1998a; Holland 1998b; Barker 1998; Hellman 

2000). Analytikers relation till företagsledningen är med andra ord viktig vid insamling 

av företagsspecifik information. Om analytiker presenterar negativa prognoser för 

företaget är det sannolikt att företagsledningens benägenhet att undanhålla väsentlig 

information från analytikern ökar (Hellman 2000). Trots incitamentsproblem indikerar 

tidigare forskning att analytikers rekommendationer har en påverkan på aktiepriset, samt 

att analytiker fyller en viktig funktion för marknadseffektiviteten (Brown & Rozeff, 1978; 
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Givoly & Lakonishok, 1979; Lys & Sohn, 1990; Francis & Soffer, 1997; Healy & Palepu, 

2001; Piotroski & Roulstone, 2004). 

 

Tidigare studier visar på att det finns ett signifikant samband mellan insiderhandel och 

abnormal avkastning (se bl.a. Jaffe 1974; Finnerty 1976; Jeng et al. 2003), samt att 

insiderhandel (se bl.a. Givoly & Palmon, 1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell & Sirri, 

1992; Seyhun 1992; Fidrmuc et al. 2006) liksom analytiker (se bl.a. Merton 1987; 

Brennan & Subrahmanyam, 1995; Brennan & Tamarowski, 2000; Gleason & Lee, 2003; 

Bowen et al. 2008, Yu 2008; Kelly & Ljungqvist, 2012; Bradley et al. 2014; Wu 2014) 

tillför ny och prisdrivande information till marknaden. Att genomföra ytterligare en studie 

som undersöker ovanstående samband skulle endast tillföra ett litet vetenskapligt värde. 

En brist i tidigare forskning är att det saknas studier som undersöker informationsvärdet 

i insiderhandel utöver att informationen är prisdrivande och att insiders genererar 

abnormal avkastning. Det saknas studier huruvida insiders abnormala avkastning 

indikerar förändringar i företagets framtida lönsamhet och huruvida analytiker tar hänsyn 

till insiderhandel i sitt prognosmakande. Analytiker kan visserligen vara rationella och 

eventuellt ha kunskap om att marknadsreaktioner efter insiderhandel bara har en 

kortsiktig effekt. Detta skulle inte påverka företagets lönsamhet, vilket innebär att 

analytikerna inte kommer att revidera sina vinstprognoser. Å andra sidan kan analytikerna 

redan ha tillgång till informationen genom den muntliga kontakten med 

företagsledningen, vilket innebär att revideringen av prognoser redan har skett. En 

begränsad kognitiv förmåga är enligt Lee (2012) ytterligare ett alternativ som försvårar 

för analytiker att inkludera information om insiderhandel vid prognosmakande. Utifrån 

detta resonemang så är samtliga marknadsaktörer och även insiders begränsade av sin 

kognitiva förmåga, vilket bör ha en påverkan på informationsvärdet i deras handel. 

 

Sammanfattningsvis undersöker denna studie informationsvärdet i insiderhandel och om 

marknadsreaktion till följd av insiderhandel innebär en förändring i företagets 

fundamentala värde på kort sikt. Denna studie undersöker det kortsiktiga sambandet, till 

följd av problematiken med att särskilja vad som påverkar lönsamhet och analytikers 

prognoser på lång sikt. För att undersöka sambanden på kort sikt studeras 

kvartalsförändring i lönsamhet och analytikers prognoser. Förekomsten av asymmetrisk 

information är en naturlig del av alla marknader, men när vissa aktörer utnyttjar sitt 

informationsövertag så kan förtroendet för marknaden skadas. Analytiker har en viktig 
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uppgift att förse marknaden med information och på så sätt minska mängden asymmetrisk 

information och bevara förtroende för marknaden. 

 

Problemformulering: Finns det ett samband mellan insiderhandel och kortsiktig framtida 

lönsamhet i svenska börsnoterade bolag och använder analytiker sig av insiderhandel 

vid kortsiktiga lönsamhetsprognoser? 

 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att analysera informationsvärdet i insiderhandel och hur 

information om insidertransaktioner kan användas av analytiker för att minska mängden 

asymmetrisk information. Studien uppnår detta syfte genom att studera huruvida 

insiderhandel kan användas för att prognostisera kortsiktig framtida lönsamhet, samt om 

analytiker använder insiderhandel vid prognostisering av framtida lönsamhet på kort sikt. 

 
1.4 Bidrag 

Tidigare studier har främst undersökt insiders tillgång till privat information och förmåga 

att generera abnormal avkastning (se bl.a. Jaffe 1974; Finnerty 1976; Jeng et al. 2003). 

Denna studie undersöker istället om insiderhandel indikerar en förändring i företagets 

fundamentala värde. Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till litteraturen genom 

att utveckla resonemang kring informationsvärdet i insiderhandel och marknadens 

effektivitet. Denna studie bidrar även till förståelse för hur analytiker kan använda 

insiderhandel för att minska asymmetrisk information mellan outsiders och insiders. 

Dessutom bidrar denna studie med en utökad förståelse för analytikers arbetsprocess och 

dess tillämpning av informationskällor. 

 

Studien bidrar med praktiska implikationer och fastställer att insiderköp kan användas för 

att prognostisera förändringar i företagets fundamentala värden på kort sikt. Denna insikt 

kan således vara värdefull för såväl institutionella investerare som privatsparare, 

samtidigt som det kan bidra till en effektivare marknad genom bättre informerade 

marknadsaktörer. 

 

I studien undersöks ett samband som enligt vår kännedom inte tidigare studerats, vilket 

innebär metodiska implikationer. En modell med teoretiskt förankrade variabler har 
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utvecklats för att testa sambandet mellan insiderhandel och framtida lönsamhet på kort 

sikt samt sambandet mellan insiderhandel och revidering av analytikers 

lönsamhetsprognoser. Framtida studier kan därför vidareutveckla denna modell för att 

studera området ytterligare. Modellen kan exempelvis utgöra grunden för att testa 

sambandet mellan insiderhandel och framtida lönsamhet på lång sikt och för att 

genomföra undersökningar i andra länder. 
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2. Teoretisk metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodiska tillvägagångssätt. Inledningsvis förklaras 

studiens teoretiska utgångspunkt tillsammans med grundantaganden från neoklassisk 

ekonomisk teori. Läsaren får också en förståelse för varför en kvantitativ studiedesign 

med deduktiv forskningsstrategi är lämplig för att uppnå studiens syfte. Till sist 

presenteras studiens tillvägagångssätt för insamlingen av litteratur och teori. 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkt 

Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan insiderhandel och 

företags kortsiktiga framtida lönsamhet och om analytiker inkluderar information om 

insiderhandel i sina lönsamhetsprognoser. För att undersöka sambanden bygger studien 

på två teoretiska pelare: 1. Effektiva marknadshypotesen, 2. Agentteorin. Dessa två 

teorier är återkommande i litteratur som berör aktiemarknaden, asymmetrisk information 

och analytiker, vilket gör det till en lämplig utgångspunkt även i denna studie. Både den 

formella och substantiella teorin som presenteras i studien används som verktyg. 

Verktygen används för att resonera om informationsvärde i insiderhandel kan 

prognostisera kortsiktig framtida lönsamhet och huruvida analytiker inkluderar denna 

information i lönsamhetsprognoser. 

 

En viktig utgångspunkt för denna studie är neoklassisk ekonomisk teori som både 

effektiva marknadshypotesen och agentteorin bygger på. Neoklassisk ekonomisk teori 

baseras enligt Lo (2004) på tre antaganden: 1. Individer är nyttomaximerande, 2. Individer 

agerar opportunistiskt, 3. Individer är rationella. Dessa antaganden kommer att utgöra 

grunden i kommande avsnitt och analyser. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan insiderhandel 

och framtida lönsamhet på kort sikt, samt om analytiker inkluderar insiderhandel vid 

revidering av kortsiktiga lönsamhetsprognoser. Med andra ord avser denna studie att 

undersöka samband mellan insiderhandel och lönsamhetsmått samt insiderhandel och 

analytikers prognoser. Det finns en tydlig förankring i befintlig teori och därför är en 

deduktiv forskningsstrategi lämplig. Detta innebär att tillämpa befintlig teori för att 
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förklara samband (Bryman & Bell, 2013). En induktiv forskningsstrategi är lämplig när 

målet istället är att konstruera nya teorier.  

 

För att studien ska uppnå sitt syfte och bidrag så krävs generaliserbarhet vilket innebär 

att en kvantitativ studiedesign är lämplig. En kvantitativ studiedesign fokuserar på 

kvantifiering snarare än förståelse och tolkning av till exempel ord och uttalanden. En 

kvantitativ studie medför vissa krav. Vid genomförandet av studien krävs information om 

insiderhandel, lönsamhetsmått, analytikers rekommendationer och att urvalet är 

tillräckligt stort för statistisk generaliserbarhet. En kvalitativ studiedesign lämpar sig när 

studien avser djupare förståelse samt att fånga upp marginella skillnader. Ett exempel är 

en studie som avser att skapa förståelse för hur analytiker resonerar angående 

insiderhandel och hur informationen värderas. En sådan studiedesign skulle kräva 

intervjuer eller en enkätundersökning med medverkande analytiker. En allmän 

uppfattning är att analytiker yrket är väldigt tidskrävande och det är därför osannolikt att 

analytiker har tid att delta i intervjuer eller enkätundersökningar. 

 

Eftersom detta är en kvantitativ studie med deduktiva slutledningar så ger det 

implikationer på val av epistemologi. Enligt Bryman och Bell (2013) så är denna 

studiedesign direkt sammanlänkade med positivism. Positivism förespråkar ett 

naturvetenskapligt tillvägagångssätt för att studera verkligheten, vilket är lämpligt vid 

hypoteshärledning och tester. Ytterligare ett argument för valet av positivistisk 

epistemologi är att Fama, Jensen och Meckling (1976) bygger sina studier på denna syn. 

En av utgångspunkterna i positivism är objektivitet där egna åsikter inte framkommer i 

någon större utsträckning (ibid.). Att som forskare försäkra sig om objektivitet är inte så 

lätt som det låter. En något filosofisk fråga är om det är möjligt att vara helt objektiv när 

individer har olika erfarenheter och kunskaper. Detta har diskuterats sinsemellan och vi 

gör vårt yttersta för inte låta värderingar styra denna studie där fokus ligger på att 

undersöka verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt utifrån tidigare studier och 

sekundärdata. Objektiviteten i denna studie underlättas av att vi inte avser att komma fram 

till en normativ ståndpunkt. 

 

2.3 Insamling av tidigare studier och teori 

Denna studie har en deduktiv forskningsansats vilket innebär att grunden utgörs av 

litteratur och teori. Detta innebär att flertalet studier inom området har bearbetats för att 
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anpassas till studiens kontext. Vid insamling av tidigare studier har databaserna Google 

Scholar och Business Source Premier utnyttjats. Skillnaden mellan dessa två databaser är 

främst att Google Scholar inkluderar fler artiklar som inte är från vetenskapliga tidskrifter. 

Vid informationssök har vi använt följande sökord: Abnormal return, Agency problems, 

Analyst coverage, Analyst forecast, Analyst recommendation, Asymmetric information, 

Buy-side analyst, Corporate disclosure, Corporate governance, Efficient capital markets, 

Efficient market hypothesis, Financial analyst, Gatekeeper, Herding, Information 

environment, Insider, Insider trading, Insynshandel, Monitoring, Private and public 

information, Random walk theory, Sell-side analyst, Stock recommendations, Valuation 

process. 

 

Litteraturen i denna studie har företrädesvis hämtats från artiklar som publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter. Majoriteten av dessa vetenskapliga artiklar är peer-reviewed, 

vilket innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har granskats av sakkunniga innan den 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Umeå Universitetsbibliotek, 2017). För att 

undersöka om den vetenskapliga tidskriften innehåller artiklar som är peer-reviewed har 

Ulrichsweb används som innehåller detaljerad information från mer än 300 000 

tidskrifter. Utifrån välciterade artiklar har ytterligare artiklar inom området upptäckts 

genom källförteckningen. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teori som används som ett verktyg i analysen. Läsaren får 

i detta avsnitt en god inblick i tidigare studier angående effektiva marknader och studiens 

utgångspunkt med en semistark-form effektiv marknad. Därefter presenteras 

“information environment”, insiders position på marknaden, agentteorin och analytikers 

roll på de finansiella marknaderna. Efter en genomgång av ovanstående så presenteras 

hypoteserna som är fördelade i två delstudier. 

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

En effektiv marknad innebär att aktuella marknadspriser avspeglar all tillgänglig 

information, vilket benämns som effektiva marknadshypotesen förkortat EMH (Fama 

1970). Det är en grundförutsättning för denna studie att marknaden i viss mån är effektiv 

och att marknadspriserna återspeglar publik information. Fama (1970) kategoriserar 

EMH i tre typer: 1. Stark-form, 2. Semistark-form och 3. Svag-form. Stark-form innebär 

att det är omöjligt att överprestera marknaden eftersom alla marknadsaktörer har tillgång 

till all information, vilket inkluderar insiderinformation. Stark-form har dock ifrågasatts 

av bland annat Scholes (1969) som konstaterar att insiders har tillgång till monopolistisk 

information angående det egna företaget (refererad i Fama 1970). Denna kritik innebär 

att det existerar marknadsaktörer som har tillgång till mer information än övriga, vilket 

kan användas för att generera överavkastning, således innebär detta att marknaden inte är 

stark-form effektiv. Semistark-form innebär enligt Fama (1970) att det är omöjligt att 

överprestera marknaden med endast publik information. Med andra ord kan insiders 

endast generera överavkastning genom sitt informationsövertag. Svag-form innebär att 

marknadsaktörer kan överprestera marknaden genom att använda publik information men 

inte genom att endast analysera historisk data (ibid.). 

 

Effektiva marknadshypotesen har sedan 70-talet mött en hel del kritik som främst berör 

att marknaden inte är helt effektiv, eftersom det existerar aktörer som kan generera en 

överavkastning gentemot resterande del av marknaden (se bl.a. Finnerty 1976; LeRoy & 

Porter, 1981; Shiller 1981; Milgrom & Stokey, 1982; Bondt & Thaler, 1985; Summers 

1986; Laffont & Maskin, 1990; Jegadeesh & Titman, 1993; Chan et al. 1996; Chan, Gup 

& Pan, 1997; Sewell 2011). Slutsatsen utifrån dessa studier är att marknadseffektiviteten 

bör betraktas som semistark-form, eftersom all tillgänglig information inte är publik. Att 
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marknaden betraktas som semistark sammankopplas med tidigare studier som påvisar att 

varken investerare eller fondförvaltare i genomsnitt slår marknaden kontinuerligt över tid 

(se bl.a. Cowles 1944; Working 1949; Jensen 1968; Lehman 1990; Metcalf & Malkiel, 

1994; Malkiel 2005; Wilson & Marashdeh, 2007). Resultatet från dessa studier styrker 

även att marknaden är semistark-form. En rimlig utgångspunkt för denna studie är således 

att marknaden är semistark-form effektiv. Om marknaden är semistark är det möjligt att 

slå marknaden med insiderinformation, vilket torde innebära att insiderhandel har ett 

informationsvärde till följd av att privat information blir publik information.  

 

Effektiva marknadshypotesen bygger på antaganden från neoklassisk ekonomisk teori 

som beskrivits av Fama (1970), Jensen och Meckling (1976) och Jensen (1978). Ett 

grundantagande är att marknadsaktörer agerar rationellt. Antagandet har dock kritiserats 

av bland annat Tirole (1982) som hävdar att tillgångsbubblor uppkommer till följd av 

icke-rationella marknadsaktörer. Huruvida marknadsaktörer agerar rationellt eller inte är 

påverkar utfallet av denna studie. Detta eftersom rationella analytiker borde inkludera 

informationsvärdet i insiderhandel vid lönsamhetsprognoser. Om analytiker inte 

inkluderar informationsvärdet som insiderhandel förmedlar tyder det på att analytiker inte 

agerar rationellt, eftersom tidigare studier påvisat att insiderhandel skapar en 

marknadsreaktion (se bl.a. Givoly & Palmon, 1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell & 

Sirri, 1992; Seyhun 1992; Fidrmuc et al. 2006). EMH associerad även med hypotesen om 

”random walk” som karakteriserar av en prisserie där alla efterföljande prisändringar 

utgörs av slumpmässiga avvikelser från tidigare pris. Denna studie ställer sig frågande till 

antagandet om en ”random walk”, eftersom det krävs att analytiker kan prognostisera 

framtida värde för att de ska ha en tydlig funktion på marknaden. Flertalet studier har 

även argumenterat för att prisförändringar är möjliga att prognostisera (se bl.a. Alexander 

1961; Granger & Morgenstern, 1963; Kemp & Reid, 1971; Lo & MacKinley, 1988; 

Jegadeesh 1990; Stickel 1995; Womack 1996; Barber, Lehavy, McNichols & Trueman, 

2001).  

 

3.1.1 Information environment 

Investerare och analytiker fattar enligt neoklassiska antaganden rationella beslut baserat 

på all tillgänglig information på marknaden. En förutsättning för att marknaden ska vara 

effektiv är att information är objektiv och tillgänglig för alla marknadsaktörer. Chen, 

Goldstein och Jiang (2007) beskriver att aktiemarknadens huvudsakliga uppgift är att 
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producera och aggregera information utifrån hur marknadsaktörer agerar på marknaden. 

Marknaden har även en förmåga att producera information som genererar exakta 

förutsägelser om reala värden. Utifrån detta argumenterar Chen et al. (2007) att chefer 

kan analysera företagets framtidsutsikter baserat på aktiepriset. Detta motiveras av att 

aktiepriset aggregerar såväl privat som publik information från marknadsaktörer vars 

enda kommunikationskanal är genom handel (ibid.). 

 

I litteraturen görs det ofta en distinktion mellan publik information och privat information 

(Barron, Kim, Lim & Stevens, 1998). Publik information är tillgänglig för hela 

marknaden och är inprisad i aktiekursen vid en marknadseffektivitet som är i semistark-

form. Privat information är tillgänglig för ett smalt marknadssegment som påverkar 

aktiepris genom handel. Förekomsten av privat information har historiskt varit en 

förklaringen till varför det finns mönster i handelsvolym och volatilitet på 

aktiemarknaderna (Berry & Howe, 1994). Prisförändringar på aktiemarknaden uppstår 

enligt DeGennaro och Shrieves (1997) antingen som en reaktion på att ny publik 

information blir tillgänglig eller som en reaktion på handel baserad på privat information. 

Den information som analytiker producerar kan enligt Chen et al. (2007) medföra olika 

effekter. När information baseras på andra faktorer än kontakt med företagsledning kan 

informationen vara värdefull för bland annat företagsledningens investeringsbeslut. 

Utöver den externa redovisningen baseras en stor del av den information som analytiker 

producerar från den muntliga kontakten med företagsledningen. Detta innebär att 

analytiker förmedlar information från företagsledning till övriga marknadsaktörer (ibid.). 

Detta betyder att analytikern förmedlar insiderinformation från företagsledningen till 

resterande del av marknaden. I sin tur innebär det att analytiker bidrar till en effektivare 

marknad genom att minska asymmetrisk information till följd av att privat information 

blir publik information. 

 

Som diskuterats tidigare utgår denna studie från att marknaden är semistark-form effektiv, 

vilket innebär att all publik information avspeglas i aktiepriset. Lee (2012) 

uppmärksammar dock att analytiker och andra marknadsaktörer är begränsade av sin 

kognitiva förmåga och kan därför inte bearbeta all tillgänglig information. En begränsad 

förmåga att bearbeta information parallellt med ökad produktion av information leder till 

”information overload”. ”Information overload” problematiserar även bedömningen av 

informationenskvalitet och vilken information som har en relevant påverkan på företagets 
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lönsamhet. Detta resulterar i sämre beslutsfattande jämfört med om mindre information 

varit tillgänglig (ibid.). Detta är tydligare i företag som bevakas av färre analytiker, vilket 

är konsekvent med att analytiker minskar förekomsten av asymmetrisk information på 

aktiemarknaden (se bl.a. Merton 1987; Brennan & Subrahmanyam, 1995; Brennan & 

Tamarowski, 2000; Gleason & Lee, 2003; Cheng & Subramanyam, 2008; Bowen, Chen 

& Cheng, 2008, Yu 2008; Lee 2012; Kelly & Ljungqvist, 2012; Bradley, Clarke, Lee, & 

Ornthanalai, 2014; Wu 2014). Huruvida analytiker har en tillräcklig kognitiv förmåga för 

att även analysera informationsvärdet i insiderhandel eller om informationen passerar till 

följd av ”information overload” är en fråga som kommer påverka resultatet av denna 

studie.  

 

3.1.2 Insiders 

Utifrån ovanstående beskrivning är det tydligt att insiders är den grupp av 

marknadsaktörer som främst har tillgång till privat information. Om insiderhandel är 

positivt eller negativt för marknadseffektivitet är också ett ämne som diskuterats i tidigare 

studier (se bl.a. Jaffe 1974; Carlton & Fischel, 1983; Kyle 1985; Leland 1992; Fidrmuc 

et al. 2006; Grechenig 2008). Utifrån dessa studier är det tydligt att information om 

insiderhandel kan bidra till en effektivare marknad genom att privat information blir 

publik information, vilket leder till att aktiepriset snabbare återspeglar all tillgänglig 

information. Detta motiverar även varför analytiker torde analysera informationsvärdet 

från insiderhandel vid prognosmakande. 

 

Leland (1992) argumenterar för att det existerar fördelar med insiderhandel. 

Insiderhandel kan till exempel underlätta prisbildning, förbättra ekonomiskt 

beslutsfattande och resursallokering. Detta medför en lägre risk för övriga 

marknadsaktörer till följd av mer information om prissättningen (ibid.). Efter 

företagsskandalen Enron uppmärksammade Manne (2005) ytterligare en fördel med 

insiderhandel, nämligen att insiderhandel kan fungera preventivt genom att motarbeta 

hemlighållande av information och förbättra transparens. Om insiders tillåts handla på 

insiderinformation så blir information publik snabbare, vilket förbättrar 

marknadseffektivitet (Grechenig 2008). Denna studie undersöker om insiderhandel 

innehåller ett informationsvärde och huruvida insiderhandel kan användas för att 

prognostisera framtida lönsamhet på kort sikt. Det framgår tydligt i ovanstående 

resonemang att insiders förmåga att generera abnormal avkastning är en konsekvens av 
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asymmetrisk information. Att minska förekomsten av asymmetrisk information mellan 

insiders och outsiders är således en viktig del av analytikers uppdrag.  

 
3.2 Agentteorin 

Analytiker förmedlar information från företagsledning till övriga marknadsaktörer, vilket 

innebär att mängden asymmetrisk information mellan företagsledning och aktieägare 

reduceras. Ovanstående resonemang och att insiders har tillgång till privat information 

kan diskuteras utifrån agentteorin. Jensen och Meckling (1976) beskriver agentteorin som 

en kontraktsteori. Agentteorin utgår från en principal som vill ha något utfört och en agent 

som förväntas utföra något. Grundproblemet uppstår då principalen och agenten har olika 

mål i kontraktsrelationen. Agenten är obenägen att ta stora risker och agerar 

opportunistiskt. Med andra ord är agenten benägen att se till sitt eget intresse på bekostnad 

av principalen. Detta är inte ett problem om principalen hela tiden har tillgång till perfekt 

information om agentens agerande, men på grund av förekomsten av asymmetrisk 

information så klassificeras kontrakten som ofullständiga. För att minska den 

asymmetriska informationen övervakar principalen agenten. Kostnader för denna 

övervakning tillsammans med eventuella förluster när kontrakt inte uppfylls kallas för 

agentkostnader. Ett annat sätt för att uppnå en gemensam målbild så kallad målkongruens 

är genom att införa olika belöningssystem. Ett exempel på belöningssystem är till 

exempel optionsprogram vilket gör att även agenten gynnas av en högre aktiekurs (ibid.). 

 

I denna studie så betraktas insiders som en agent och övriga aktieägare som principal. En 

analytikers uppgift är bland annat att minska asymmetrisk information mellan dessa 

parter, vilket således kommer minska agentkostnaderna. Insiderhandel är enligt Racicot 

och Théoret (2008) ett tydligt exempel på moral hazard och asymmetrisk information, 

eftersom övriga aktieägare inte kan särskilja insiders motiv till handel. Moral hazard 

innebär att principalen saknar information om hur agenten egentligen utför aktiviteter, 

vilket leder till att agenten kan utnyttja situationen till sin egen vinning. För att hantera 

och minska förekomsten av asymmetrisk information, moral hazard och agentkostnader 

fyller analytiker således en viktig funktion. Genom att analytiker övervakar insiders och 

delger övriga aktieägare information som tidigare bara var tillgänglig för insiders (Jensen 

& Meckling, 1976; Healy & Palepu, 2001; Jung, Sun & Yang, 2012). Utifrån detta finns 

det incitament för analytikernas att analysera informationsvärdet i insiderhandel för att 

minska asymmetrisk information mellan insiders och övriga aktieägare. 
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3.2.1 Analytiker 

Analytikers roll på marknaden innefattar två huvudsakliga uppgifter: 1. Att minska 

asymmetrisk information genom prognoser och rekommendationer, 2. Att minska 

asymmetrisk information mellan företagsledning och aktieägare genom att övervaka 

företagsledningen. Att analytiker fyller en viktig funktion som övervakare är ett bekräftat 

faktum (se bl.a. Jensen & Meckling 1976; Healy & Palepu, 2001 Yu 2008; Dyck, Morse 

& Zingales, 2010; Jung et al. 2012; Chen, Harford, & Lin, 2015). Graham, Harvey och 

Rajgopal (2005) argumenterar för att företagsledningen uppfattar analytikern som den 

informationskällan som påverkar aktiekursen mest, vilket även är anledningen till 

företagsledningens fokus på analytikernas prognoser. Företagsledningens respekt för 

analytikernas rekommendationer kan även diskuteras utifrån en studie av Hsieh, Ng & 

Wang (2005), där resultatet visar att insiderhandel sker efter analytikernas prognoser.  

 

Analytikers huvudsakliga funktion är att minska förekomsten av asymmetrisk 

information (se bl.a. Merton 1987; Brennan & Subrahmanyam, 1995; Brennan & 

Tamarowski, 2000; Gleason & Lee, 2003; Bowen et al. 2008, Yu 2008; Kelly & 

Ljungqvist, 2012; Bradley et al. 2014; Wu 2014), vilket bidrar till en effektivare marknad 

(Healy & Palepu, 2001). Denna marknadsfunktion är grundläggande för 

marknadseffektivitet, eftersom det existerar marknadsaktörer och insiders som har 

tillgång till mer information än övriga marknadsaktörer (Wu 2014). Förekomsten av 

asymmetrisk information är även den bakomliggande faktorn till att insiders kan generera 

en abnormal avkastning (Demiroglu & Ryngaert, 2010; Wu 2014). 

 

Det finns däremot studier som argumenterar för att analytiker inte bidrar till att minska 

asymmetrisk information (se bl.a. Chung, McInish, Wood & Wyhowski, 1995; Lang & 

Lundholm, 1996; Michaely & Womack, 1999; Dechow, Hutton & Sloan, 2000; Zhang 

2001; Coffee 2002; Bushman, Piotroski & Smith, 2005; Irvine, Lipson & Puckett, 2007; 

Bowen et al. 2008; Juergens & Lindsey, 2009; Altınkılıç & Hansen, 2009; Altınkılıç, 

Balashov & Hansen, 2013; Li & You, 2015). Kritiken från dessa studier är företrädesvis 

baserad på att analytiker främst bevakar företag med bättre “information environment” 

och att prognoser störs av en intressekonflikt. Konflikten härstammar främst från att 

analytikers prognoser har två motstridiga mål: 1. Att skapa likviditet, 2. Att upprätthålla 

en god prognossäkerhet (se bl.a. Schipper 1991; Healy & Palepu, 2001; Hong & Kubik, 

2003. von Koch et al. 2014). Likviditet skapas främst genom köprekommendationer och 
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det är relevant för analytiker eftersom det skapar möjlighet till ett högre arvode (Treynor 

1998; Lin & McNichols, 1998). Detta kan kopplas till tidigare studier som påvisat att 

analytiker är för optimistiska vid analys av ny information (se bl.a. Daniel, Hirshleifer & 

Subrahmanyam, 1998; Chopra 1998; Easterwood & Nutt, 1999; Michaely & Womack, 

1999; Dechow et al. 2000; O'Brien, McNichols & Hsiou‐Wei, 2005). Ytterligare en 

förklaring till att analytiker föredrar positiva rekommendationer är eftersträvan att 

upprätthålla en god relation till företagsledningen, vilket kan resultera i en minskad 

öppenhet mot övriga aktieägare (De Bondt & Thaler, 1990; Francis & Philbrick,1993; 

Michaely & Womack, 1999). Upprätthållandet av en god relation till företagsledning är 

grundläggande för en analytiker, eftersom det minskar risken för asymmetrisk 

information mellan företagsledning och analytiker (von Koch et al. 2014). 

 

Tidigare studier indikerar trots intressekonflikt att analytiker fyller en grundläggande 

funktion för aktiemarknaden och dess informationseffektivitet (se bl.a. Brown & Rozeff, 

1978; Healy & Palepu, 2001; Piotroski & Roulstone, 2004; Yu 2008; von Koch et al. 

2014). Flertalet studier har även påvisat att intressekonflikten inte påverkar marknaden, 

eftersom konflikten redan är inprisad (Lin & McNichols, 1998; Michaely & Womack, 

1999; Ramnath, Rock & Shane, 2005; Mehran & Stulz, 2007; Agrawal & Chen, 2008; 

Kadan, Madureira, Wang & Zach, 2009). Att analytiker förbättrar effektiviteten på 

marknaden styrks även av studier som påvisar att rekommendationer och prognoser har 

en direkt påverkan på aktiepriset (Se bl.a. Davies & Canes, 1978; Givoly & Lakonishok, 

1979; Lys & Sohn, 1990; Meulbroek 1992; Francis & Soffer, 1997; Barber et al. 2001; 

Irvine 2003; Brown, Wei & Wermers, 2013; Chen et al. 2015). 

 

Vid prognosmakande är fundamentalanalys den primära analystekniken som analytiker 

använder, vilket innebär att identifiera aktier som är felprissatta utifrån underliggande 

värden (Arnold & Moizer, 1984). Fundamentalanalys innebär att studera all relevant 

information inklusive finansiella rapporter och annan information gällande företaget för 

att bedöma det underliggande värdet på företaget (Williams, Moyes & Park, 1996). Att 

studera all relevant information torde även innebära att analytiker analyserar effekterna 

av insiderhandel och inkluderar informationen i sina prognoser. Hellman (2000) beskriver 

att analytikers viktigaste informationskälla är skriven eller muntlig information från 

företag, vilken kan vara finansiella rapporter, kommunikation med företagsledning, 

företagsbesök, möten med andra analytiker och interim rapporter (Hellman 2000). 
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Tidigare studier fastställer att årsrapporten är den viktigaste skrivna informationskällan 

för analytiker. Resultaträkningen är viktigast och därefter balansräkning samt 

kassaflödesanalys (Buzby 1974; Chang et al. 1983; Day 1986; Vergoossen 1992; 

Vergoossen 1993; Breton & Taffler, 1995; Rogers & Grant 1997; Marton 1998; Barker 

1998). Hellman (2000) påpekar att muntlig kontakt med företagen blir allt viktigare på 

bekostnad av skriftlig information. Detta kan bero på att muntlig kontakt skapar en 

komparativ fördel i termer av informationsövertag jämfört med övriga analytiker och 

investerare (Barker 1998; Hellman 2000). Detta överensstämmer med tidigare forskning 

som argumenterar för att verbal kommunikation från företaget fyller en viktig funktion 

vid analytikers prognosmakande (Most & Chang, 1979; Chang et al. 1983; Vergoossen 

1992; Vergoossen 1993; Pike et al. 1993; Breton & Taffler, 1995; Holland 1998a; Holland 

1998b; Barker 1998). Analytiker och företag utvecklar enligt Holland (1998a, 1998b) en 

relation som medför att analytiker och företagsledning har privata diskussioner. I 

diskussionerna erhåller analytikern information angående resultat, nya redovisnings-

metoder, möjliga risker och framtida scenarion som inte presenteras i den publika 

informationen (ibid.). Analytikers möten med företagsledningen är även viktig för att 

förstå företagets strategier och företagsledningens förmåga att genomföra strategin 

(Barker 1998). Detta kan medföra att analytiker har tillgång till insiderinformation, vilket 

påverkar deras rekommendation. 

 
3.3 Hypotesgenerering 

Nedan härleds studiens hypoteser utifrån tidigare teoretiska resonemang. Studien är 

uppdelad i två delstudier. I delstudie 1 undersöks sambandet mellan insiderhandel och 

framtida lönsamhet på kort sikt. I delstudie 2 undersöks sambandet mellan insiderhandel 

och revidering av analytikers kortsiktiga lönsamhetsprognoser. 

 

Delstudie 1 och 2 utgår från att marknaden är semistark-form effektiv, vilket innebär att 

publik information som till exempel analytikers rekommendationer snabbt avspeglas i 

priset. Utifrån ovanstående synsätt så kan insiders generera abnormal avkastning. En 

annan utgångspunkt är att insiderhandel innehåller ett informationsvärde, eftersom privat 

information blir publik genom insiderhandel. Detta innebär således också att asymmetrisk 

information förekommer. Utifrån resonemanget ovan så är denna studie kritisk till 

antagande om en random walk, eftersom prisförändringar i viss utsträckning måste vara 

förutsägbara för att analytiker ska fylla en funktion. Marknadsaktörer förväntas agerar 
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rationellt och därför använder analytiker insiderhandel som prognosverktyg, vilket 

antingen beror på en förväntad marknadsreaktion eller att företagets fundamentala värde 

kommer att förändras. En effektivare marknad genom tillämpning av information om 

insiderhandel kan leda till en marknad som närmar sig antagandet om en random walk. 

 

3.3.1 Delstudie 1 

Det framgår tydligt i den teoretiska referensramen att insiders har tillgång till privat 

information, vilket efter handel blir publik information. Flertalet studier har även 

argumenterat för att insiders genererar abnormal avkastning och att insiderhandel skapar 

en marknadsreaktion (se bl.a. Givoly & Palmon, 1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell 

& Sirri, 1992; Seyhun 1992; Fidrmuc et al. 2006). Sammanfattningsvis är det därför 

troligt att insiderhandel innehåller ett informationsvärde. Enligt Fidrmuc et al. (2006) 

innehåller insiderhandel ett informationsvärde även efter nyheter om förändringar i 

styrelsesammansättning, kapitalstruktur och omstruktureringar (ibid.). För att undersöka 

om det finns ett samband mellan insiderhandel och framtida lönsamhet på kort sikt testas 

två hypoteser. 

 

Informationsvärdet vid insiderhandel varierar enligt Fidrmuc et al. (2006) beroende på 

om det är köp eller försäljning av aktier. Ett insiderköp kommunicerar en positiv signal 

om företagets framtida marknadsvärde och lönsamhet. Kallunki et al. (2009) menar på att 

signalen får sin trovärdighet dels genom att insiders riskerar delar av sin egen 

förmögenhet och dels genom att insiders har tillgång till privat information om företagets 

framtida händelser. Motivet bakom ett insiderköp kan även sammankopplas med 

agentproblematik där insiders uppmuntrats av andra aktieägare att köpa aktier. Detta 

eftersom det förväntas bidra till ett ökat fokus på aktieägarvärde och en förbättrad 

målkongruens. Att insiders kommunicerar en starkare signal vid köp av aktier leder till 

följande arbetshypotes: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan insiderköp och framtida lönsamhet på kort 

sikt. 

 

Vid försäljning av aktier så kommunicerar insiders en negativ signal om företagets 

framtida marknadsvärde och lönsamhet. Insiderförsäljning kan dock betraktas som 

mindre informativ eftersom ett troligt motiv kan vara likviditetsbehov (Fidrmuc et al. 
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2006). Kallunki et al. (2009) utvecklar resonemanget och argumenterar för att 

insiderförsäljning även kan vara en konsekvens av omstrukturering i 

investeringsportföljer eller på grund av skattemässiga skäl (ibid.). Att motivet bakom 

insiderförsäljning är mer oförutsägbart leder till följande arbetshypotes: 

 

H2: Det finns inget samband mellan insiderförsäljning och framtida lönsamhet på kort 

sikt. 

 

3.3.2 Delstudie 2 

Delstudie 2 avser att undersöka om insiderhandel inkluderas i analytikers kortsiktiga 

lönsamhetsprognoser. Flertalet studier argumenterar för att analytiker minskar 

förekomsten av asymmetrisk information mellan marknadsaktörer och således fyller en 

viktig funktion på aktiemarknaden (se bl.a. Merton 1987; Brennan & Subrahmanyam, 

1995; Brennan & Tamarowski, 2000; Gleason & Lee, 2003; Bowen et al. 2008, Yu 2008; 

Kelly & Ljungqvist, 2012; Bradley et al. 2014; Wu 2014). Analytikerns roll som 

övervakare ur ett agentteoretiskt perspektiv innebär även att minska asymmetrisk 

information mellan insiders och outsiders. Flertalet studier argumenterar för att insiders 

tillgång till privat information är en bidragande faktor till att asymmetrisk information 

existerar (se bl.a. Jaffe 1974; Carlton & Fischel, 1983; Kyle 1985; Leland 1992; Fidrmuc 

et al. 2006; Grechenig 2008). Insiderhandel bidrar dock till att privat information blir 

publik information. Vid en marknad i semistark-form effektiv innebär detta att ny publika 

information snabbt avspeglas i aktiepriset. Detta innebär att information om insiderhandel 

bidrar till en effektivare marknad om övriga marknadsaktörer är rationella och använder 

den nya informationen vid handel. Racicot och Théoret (2008) påpekar dock 

problematiken för outsiders att särskilja insiders incitament till handel, vilket 

problematiserar tolkningen av informationsvärdet i handeln. Grundat på detta 

resonemang torde det därför vara av analytikernas intresse att även överväga 

informationsvärdet i insiderhandel vid prognosmakande. Ytterligare ett motiv är att 

majoriteten av analytikerna grundar prognoser på fundamentalanalys, vilket innebär att 

studera all relevant information (Williams et al. 1996). Detta resonemang får även stöd 

av flertalet studier som argumenterat för att insiderhandel skapar en marknadsreaktion (se 

bl.a. Givoly & Palmon, 1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell & Sirri, 1992; Seyhun 

1992; Fidrmuc et al. 2006), vilket torde innebära att övriga marknadsaktörer anser att 

insiderhandel innehåller ett informationsvärde. Därav borde en rationell analytiker 
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inkludera insiderhandel vid prognosmakande (se bl.a. Buzby 1974; Most & Chang, 1979; 

Chang et al. 1983; Day 1986; Vergoossen 1992; Vergoossen 1993; Pike et al. 1993; 

Breton & Taffler, 1995; Rogers & Grant 1997; Marton 1998; Barker 1998; Holland 

1998a; Holland 1998b; Hellman 2000). Grundat på detta formuleras följande två 

arbetshypoteser:  

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan insiderköp vid en positiv marknadsreaktion 

och revidering av analytikers lönsamhetsprognoser. 

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan insiderförsäljning vid en negativ 

marknadsreaktion och revidering av analytikers lönsamhetsprognoser. 
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4. Empirisk metod 

I detta avsnitt presenteras studiens undersökningsdesign och valet av ett kortsiktigt 

perspektiv motiveras. Holdings och Thomson Reuters Eikon presenteras som de 

databaser som används för datainsamling. En viktig del i kvantitativa studier är 

operationaliseringen och detta avsnitt är således kritiskt för studiens replikerbarhet. 

Efter operationaliseringen genomförs statistiska tester på insamlad data för att 

kontrollera dess egenskaper, vilket får konsekvenser för val av regressionsmodell. 

 

4.1 Undersökningsdesign 

Denna studie avser att undersöka om det finns ett samband mellan insiderhandel och 

företagets framtida lönsamhet på kort sikt, samt om analytiker använder insiderhandel vid 

kortsiktiga lönsamhetsprognoser. Lustgarten och Mande (1995) finner ett samband 

mellan insiderköp och revidering av aktieanalytikers prognoser. Problemet med studien 

är däremot att orsaken till revideringen även kan vara en konsekvens av att ny publik 

information publiceras. Denna studie undersöker sambandet på kort sikt, till följd av 

problematiken att särskilja vad som påverkar lönsamhet och analytikers prognoser på lång 

sikt. En lämplig undersökningsdesign är därför en tidsseriestudie eller longitudinell 

design som syftar till att fånga upp förändringar över tiden. Detta underlättar upptäckten 

av samband mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013). Det huvudsakliga alternativet till 

en longitudinell studie är en tvärsnittsstudie som undersöker förhållanden mellan 

variabler vid en specifik tidpunkt. En sådan studiedesign hade varit lämplig om studie 

avsåg att vid ett specifikt datum studera skillnader mellan olika grupper. Till exempel en 

studie som jämför olika insiders handel på ett specifikt datum (ibid.). 

 

Marknadseffektivitet är centralt för denna studie och en viktig diskussion är därför hur 

snabbt marknadsreaktion och revidering av analytiker prognos förväntas ske efter 

publicering av insiderhandel. Marknadsreaktion mäts som förändring i aktiepris relaterat 

till förändring i index. Enligt Fidrmuc et al. (2006) har två olika tidsintervall används för 

studera prisreaktion: 1. Prisreaktion avspeglas i aktiepriset 6 till 12 månader efter 

insidertransaktion, vilket även inkluderar andra effekter utöver insiderhandel. 2. 

Marknaden är effektiv och insiderhandel avspeglas i aktiepriset samma dag som 

transaktionen publiceras (ibid.). En utgångspunkt för denna studie är en marknad i 

semistark-form, därför antas marknadsreaktion efter insiderhandel ske samma dag som 
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information blir tillgänglig för marknaden. Huruvida analytiker reviderar prognoser till 

följd av insiderhandel grundas i brist på liknande studier ur ett logiskt resonemang. Det 

är svårt att dra några generella slutsatser om analytikers värderingsmodeller, men Cooper, 

Day och Lewis (2001) argumenterar för att analytiker tenderar att revidera prognoser 

grundat på aktiens kortsiktiga prestation. Marknadsreaktion förväntas inträffa direkt, 

vilket innebär att analytikern torde upptäcka insidertransaktioner samtidigt som 

resterande marknadsaktörer. En analytiker bevakar dock flertalet företag och analyserar 

flertalet variabler för varje företag, därför är det mindre troligt att revideringen sker direkt. 

Insiderhandel kan däremot betraktas som en signal för analytikern att omvärdera sina 

lönsamhetsprognoser för kvartalet. Grundat på resonemanget ovan förväntas analytiker 

att revidera lönsamhetsprognoser inom ett 7-dagars intervall. 

 

4.2 Analysmetod 

För att genomföra en tidsseriestudie tillämpas en multipel regressionsmodell. En 

regressionsanalys syftar till att undersöka sambandet mellan en beroende variabel och en 

eller flera oberoende variabel. I kommande delavsnitt genomförs tester för normal-

fördelning, heteroskedasticitet och autokorrelation, vilket i sin tur får konsekvenser på 

val av regressionsmodell. 

 

I delstudie 1 genomförs följande regression: 

Yit =  B1X TV + B2C CQSQ + B3C CDSD + B4C SEPS + B5C CV + 𝜀𝑖𝑡 

 

Där Y representerar den beroende variabeln framtida lönsamhet. X är den oberoende 

variabeln insiderhandel. C representerar regressionens kontrollvariabler: Förändring i 

kortsiktig finansiell risk i förhållande till bransch (CQSQ), förändring i långsiktig 

finansiell risk i förhållande till bransch (CDSD), branschens lönsamhetsförändring 

(SEPS) och företagsstorlek (CV).  

 

I delstudie 2 genomförs följande regression: 

Yit =  B1X TV + B2C CSEPS + B3C SEPSE + 𝐵4𝐶 𝐶𝑆𝐸𝑆 + B5C NA + B6C CV + 𝜀𝑖𝑡 

 

Där Y representerar den beroende variabeln estimerad EPS (EPSE). X är den oberoende 

variabeln insiderhandel. C representerar regressionens kontrollvariabler: 

Lönsamhetsförändring i relation till bransch (CSEPS), förändring i branschens estimerade 
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EPS (SEPSE), förändring i företagets resultatvarians i relation till branschen (CSES), 

antal bevakande analytiker (NA) och företagsstorlek (CV).  

 

Variablerna förklaras ytterligare under kommande delavsnitt. Kontrollvariabler 

inkluderas för att minska risken för felaktiga slutsatser, vilket kan uppstå om sambandet 

kan förklaras bättre av någon annan variabel.  

 

4.3 Databeskrivning 

Denna studie baseras på data från två huvudsakliga källor. Data om insiderhandel hämtas 

från Holdings och data om analytikers prognoser samt finansiella nyckeltal hämtas från 

Thomson Reuters Eikon. Ovanstående data beskrivs och klassificeras som sekundär 

eftersom den samlats in av externa parter. Sekundärdata förbättrar resultatets objektivitet, 

eftersom det inte krävs subjektiva tolkningar vid insamling. Ytterligare en fördel är att 

sekundäradata finns tillgänglig för flera aktörer vilket att underlättar ytterligare forskning 

och förbättrar studiens replikerbarhet. Risken med sekundärdata är att den på olika sätt 

kan manipuleras och att studien resulterar i felaktiga slutsatser då datainsamlingen inte 

har kontrollerats. En faktor att ta hänsyns till vid användning av sekundärdata är 

medvetenhet om hur beräkningar skett och hur data samlats in för att bedöma om 

tillgänglig data är lämplig för studien. En annan konsekvens av sekundärdata är att är 

etiska övervägande inte är lika centralt då konfidentialitet och anonymitet inte behöver 

beaktas i samma utsträckning som vid primärdata (Bryman & Bell, 2013). 

 

Holdings är en databas som är utvecklad för aktiemarknadens aktörer som söker tillgång 

till ägardata från den svenska aktiemarknaden. Holdings ger även användaren tillgång till 

analysverktyg och full historik för insiderhandel (Holdings 2017). Vid insamling av 

insidertransaktioner är det även nödvändigt att känna till att det finns en tidsfördröjning 

mellan transaktionsdatum och publiceringsdatum. En annan databas för insiderhandel är 

finansinspektionens insynsregister, men informationsvärdet i denna har däremot 

försämrats efter nya EU-direktiv gällande rapportering av insiderhandel under 2016. 

Regleringen fick till följd att finansinspektionen skapade en ny databas som saknar 

historisk data. 

 

Thomson Reuters Eikon ger användaren tillgång till nyheter, analyser, företagsdata och 

information om analytikers estimat. Eikon sammanställer data från fler än 400 börser och 
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från över 80 datakällor. Vid sammanställning av analytikers prognoser används I/B/E/S-

formatet, vilket är en standard för finansiella estimat. Utöver detta har Eikon tillgång 

fundamental företagsinformation från 123 länder och över 54 000 aktiva företag 

(Thomson Reuters 2017). 

 

4.4 Urval 

Urval är en viktig aspekt vid statistiska analyser. Målet med urvalsstorleken är att 

resultatet i studien ska vara generaliserbart och att forskare som vill göra en liknande 

studie ska få ett liknande resultat. Om resultatet inte är generaliserbart så är det ofta av 

litet vetenskapligt värde. 

 

Urvalet i denna studie har anpassat efter tillgänglig data. Holdings data är begränsad till 

den svenska marknaden vilket gör att även studien följer denna begränsning. Ytterligare 

en anledning till att datainsamlingen begränsas till den svenska markanden är att det finns 

legala skillnader angående inrapportering mellan länder och att data är betydligt mer 

svårtillgänglig. Utifrån detta inkluderas alla insidertransaktioner under ett tioårsintervall 

(2007-2016). Tioårsinvervallet har valts med hänsyn till begränsningar i Microsoft Excels 

kapacitet att hantera stora mängder data. Utöver nedladdningen av en stor mängd 

insidertransaktioner så har en omfattande matchning genomförts. Varje transaktion 

matchades först med företag och transaktionsdatum och publiceringsdatum. Därefter 

beräknades variabler fram för varje företag vid tidpunkten för transaktion och publicering. 

Vissa variabler beräknades med hjälp av lagg för att få fram historiska och framtida 

värden. I slutändan bestod Excel-dokumentet av ett par miljoner celler. Aktielistorna som 

inkluderas i urvalet är OMX Large Cap, OMX Mid Cap och OMX Small Cap samt 

Aktietorget. First North, NGM och Nordic MTF exkluderas eftersom det saknas historisk 

data. Insiders i företag noterade på First North, NGM och Nordic MTF är däremot 

skyldiga att redovisa sina transaktioner till Finansinspektionen i och med det tidigare 

nämnda EU-direktivet från 2016. Trots att data finns tillgänglig från och med sommaren 

2016 anser vi att en tiomånadersperiod är otillräcklig för att fånga upp förändringar och 

samband mellan variabler. I delstudie 2 är ett kriterium att urvalsföretag ska bevakas av 

minst en analytiker, vilket resulterar i ett mindre urval. Antalet analytiker som följer 

företaget hänger främst ihop med handelsvolymen i företagets aktie, vilket har en direkt 

påverkan på analytikernas ersättning. Detta kriterium är nödvändigt för att kunna 

genomföra studien, men resulterar i ett mindre urval.  
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På grund av brister i rapporteringen till Holdings så har endast 10 615 transaktioner en 

klassificerad insiderposition. De tre vanligaste positionerna är VD, styrelseledamot och 

annan befattning. I annan befattning ingår bland annat styrelseordförande, chief financial 

officer (CFO), cheif operating officer (CCO), cheif technical officer (CTO), chief 

marketing officer (CMO) och försäljningschef. Utifrån detta noteras endast vilka som är 

de vanligaste positionerna. Detta innebär en avgränsning i studien då olika 

insidertransaktioner inte kommer att analyseras utifrån insiderposition. 

 

4.5 Operationalisering 

Operationalisering är processen att omvandla begrepp till variabler. Målet med 

operationalisering är att begreppet på ett så tydligt sätt som möjligt ska representeras av 

variabeln som undersöks i sambandet. Operationalisering är en viktig del för att skapa en 

pålitlig studie med hög replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2013). Nedan 

operationaliseras studiens beroende variabler, oberoende variabler samt kontrollvariabler 

som i slutet av detta avsnitt sammanställs i en tabell. 

 

4.5.1 Beroende variabler 

Studien syftar till att undersöka om insiderhandel kan användas för att prognostisera 

framtida lönsamhet för företaget på kort sikt samt om analytiker använder 

marknadsreaktion på insiderhandel för att revidera kortsiktiga lönsamhetsprognoser. I 

delstudie 1 undersöks vad den oberoende variabeln transaktionsvärde har för påverkan på 

den beroende variabeln lönsamhet. I delstudie 2 undersöks vad den oberoende variabeln 

transaktionsvärde efter marknadsreaktion har för påverkan på den beroende variabeln 

analytikers lönsamhetsprognoser.  

 

4.5.1.1 Lönsamhetsförändring 

Utifrån hypotes 1 och hypotes 2 undersöker vi huruvida insiderhandel innehåller ett 

informationsvärde genom att studera om insidertransaktioner kan användas för att 

prognostisera framtida lönsamhet på kort sikt. Vid delstudie 1 är alltså lönsamhet den 

beroende variabeln. Vid operationalisering av lönsamhet har tre lönsamhetsmått varit 

framträdande i tidigare studier: 1. Earnings per share, förkortat EPS (Se bl.a. Butler & 

Lang, 1991; Penman 1996; Williams 1996; Abarbanell & Bushee, 1997; Sinha, Brown & 

Das, 1997; Clement 1999; Dische 2002; Kothari, Laguerre & Leone, 2002; Kasznik & 
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McNichols, 2002; Rajgopal, Shevlin & Venkatachalam, 2003; Jegadeesh, Kim, Krische 

& Lee, 2004; Gu 2005; Atiase, Supattarakul & Tse, 2005; Green 2006), 2. Return on 

Assets, förkortat ROA (Se bl.a. Beneish & Vargus, 2002; Fairfield, Whisenant & Yohn, 

2003; Mikhail, Walther & Willis, 2004; Durnev, Morck & Yeung, 2004: Piotroski & 

Roulstone, 2005; Fama & French, 2006: Luo, Homburg & Wieseke, 2010), 3. Return on 

Equity, förkortat ROE (Se bl.a. Penman 1996; Claus & Thomas, 2001; Gu & Wu, 2003; 

Mikhail, Walther & Willis, 2004; Loh & Mian, 2006). Enligt Damodaran (2012) är 

lönsamhetsmått mer eller mindre känsliga mot förändring i olika faktorer. EPS beräknas 

utifrån nettoresultat, vilket innebär att måttet är känsligt mot ”earnings management”. 

”Earnings management” är ett samlingsnamn för redovisningsmetoder som används för 

att framställa en mer positiv bild av företagets aktiviteter och finansiella position. Det är 

också viktigt att beräkningen baseras på det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn 

till eventuella nyemissioner och återköp. ROA mäter företags rörelseeffektivitet och hur 

väl företaget genererar vinster på sina tillgångar före finansieringsaspekter. Precis som 

namnet indikerar så varierar ROA utifrån värdet på tillgångarna. ROA skiljer sig således 

markant mellan till exempel tjänsteföretag och produktionsbaserade företag. ROE 

undersöker lönsamhet ur aktieägarnas perspektiv och påverkas därför av företagets 

finansieringsstruktur (ibid.). Det existerar dock ingen konsensus i tidigare studier 

angående vilken lönsamhetsvariabel som är mest lämpad för att operationalisera 

lönsamhet. I ett försök att få en mer nyanserad bild av eventuella signifikanta samband 

används samtliga tre lönsamhetsmått vid operationalisering av lönsamhetsförändring. Att 

använda tre beroende variabler kan betraktas som ett robustness test, men kan även leda 

till tolkningssvårigheter om resultaten skiljer sig åt. Dessa mått beräknas enligt följande 

formler: 

 

∆EPS =
EPSt+1−EPSt

EPSt
  ∆ROA =

ROAt+1−ROAt

ROAt
  ∆ROE =

ROEt+1−ROEt

ROEt
 

 

t = Transaktionsdatum 

t+1 = Nästa kvartal 

 

Ett problem med att beräkna förändringen i relativa lönsamhetsmått uppstår vid förlust. 

Till exempel om företaget XYZ AB har ett negativt resultat på -10 SEK år X och år X+1 

har ett negativt resultat på -12 SEK så är lönsamhetsförändringen 20 % utifrån 

ovanstående formler. En positiv lönsamhetsförändringen på 20 % blir missvisande när 
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resultatet i egentligen sjunker med 20 %. Detta går däremot att lösa med hjälp av en Excel-

funktion som kontrollerar för negativa tal. 

 
4.5.1.2 Förändring i analytikers prognoser 

I hypotes 3 och 4 studeras huruvida marknadsreaktionen efter insiderhandel påverkar 

analytikers lönsamhetsprognoser på kort sikt. I delstudie 2 är alltså revidering av 

analytikers lönsamhetsprognoser den beroende variabeln. Förändring i analytikers 

prognoser operationaliseras i denna studie som förändring i estimerad EPS (EPSE). EPS 

är det lönsamhetsmått som i störst utsträckning används av svenska analytiker vid 

prognosmakande enligt Hellman (2000), vilket även stöds av Asquith, Mikhail och Au 

(2005) som undersöker vad analytikers rapporter innehåller. Flertalet andra studier 

använder också estimerad EPS när de studerar olika faktorers påverkan på analytikers 

prognoser (Se bl.a. McConnel, Servaes & Lins 2008; De Bondt & Thaler 1990; Lin & 

McNichols, 1998). Förändring i estimerad EPS (EPSE) beräknas enligt följande formel: 

 

∆EPSE =
EPSEt+1– EPSEt

EPSEt

 

 

∆EPSE = Förändring i företagets estimerade EPS 

EPSE = Estimerad EPS 

t = Transaktionsdatum 

t+1 = Nästa kvartal 

 

Analytikernas prognoser (EPSE) är sammanställs som ett medelvärde av samtliga 

analytikers prognoser. Detta innebär att det kan ha skett prognosrevidering utan att 

medelvärdet förändras, exempelvis om en analytiker höjer prognosen med 1 och en annan 

analytiker sänker prognosen med 1. Det som undersöks är däremot om medelvärdet på 

analytikers prognoser förändras och inte analytikers individuella prognoser. En eventuell 

påverkan på analytikers prognoser är kvartalseffekter. Detta innebär att möjligheten för 

revidering av analytikers lönsamhetsprognoser är större när marknadsreaktionen av 

insiderhandel sker i januari jämfört med om den sker i december.  

 

4.5.2 Oberoende variabler 

De oberoende variabler som operationaliseras nedan används för att förklara påverkan på 

den beroende variabeln. Den oberoende variabeln kan även benämnas som en förklarande 

variabel, vilket tydliggör dess funktion i regressionsmodellen. 
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4.5.2.1 Insiderhandel  

Hypotes 1 och hypotes 2 ämnar undersöka om det finns ett samband mellan insiderhandel 

och företagets framtida lönsamhetsförändring. I delstudie 1 är således insiderhandel den 

oberoende variabeln. Insiderhandel operationaliseras som transaktionsvärde (TV), där ett 

insiderköp det vill säga ett positivt transaktionsvärde enligt hypotes 1 förväntas innebära 

en förbättring av företagets framtida lönsamhet. Fidrmuc et al. (2006) och Kallunki et al. 

(2009) argumenterar för ett lägre informationsvärde vid insiderförsäljning till följd av att 

försäljning av aktier kan bero på andra faktorer än insiders framtidstro och därför 

förväntas insiderförsäljning inte medföra ett informationsvärde. Enligt hypotes 2 så 

förväntas inget samband mellan en insiderförsäljning det vill säga ett negativt 

transaktionsvärde och företagets framtida lönsamhet. Tolkningen är att ett större köp leder 

till en större positiv förändring i lönsamhet, samtidigt som motsatt inte gäller vid 

försäljning av insiders. 

 

I delstudie 2 utgår precis som delstudie från den oberoende variabeln transaktionsvärde 

(TV) också den oberoende variabeln. Transaktionsvärdet sorteras däremot efter 

kategorivariabeln ”Marknadsreaktion efter insiderhandel” (MR). Resultatet från flertalet 

tidigare studier stödjer att insiderköp skapar en marknadsreaktion (se bl.a. Givoly & 

Palmon, 1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell & Sirri, 1992; Seyhun, 1992; Fidrmuc, 

Goergen & Renneboog, 2006), vilket även bör vara utgångspunkten för rationella 

analytiker. För att marknadsreaktion främst ska representera företagsspecifika faktorer 

krävs det att reaktionen relateras till marknaden som helhet. Marknadsreaktion beräknas 

enligt följande formel: 

 

MR = ∆P − ∆I   ∆P =
Pt+1−Pt

Pt
   ∆I =

It+1−It

It
 

 

MR = Marknadsreaktionen på publiceringsdatum 

∆P = Förändring aktiepris 

P = Aktiepris 

∆I = Förändring index 

I = Index 

t = Publiceringsdatum för insidertransaktionen vid börsöppning 

t+1 = Publiceringsdatum för insidertransaktionen vid börsstängning 
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Tolkningen av marknadsreaktionen (MR) är till exempel om marknaden går ner med 2 % 

och företagets aktien går ner 1 % så är det en positiv marknadsreaktion. Om marknaden 

istället går upp 2 % och företagets aktie bara går upp 1 % så är det en negativ 

marknadsreaktion. För att undvika andra faktorer som påverkar aktiepriset beräknas 

marknadsreaktion samma dag som insiderhandel publiceras, vilket innebär att 

marknadsreaktionen mäts samma dag som informationen blir tillgänglig för marknaden. 

Data sorteras sedan efter positiv marknadsreaktion vid insiderköp och negativ 

marknadsreaktion vid insiderförsäljning. Utifrån hypotes 3 används transaktionsvärdet 

vid de observationer som uppfyller två kriterium: Positiv marknadsreaktion och 

insiderköp. Utifrån hypotes 4 används transaktionsvärdet vid de observationer som 

uppfyller två kriterium: Negativ marknadsreaktion och insiderförsäljning. Denna 

sortering är nödvändig för att möjliggöra tolkning av koefficienten i kommande 

regressioner. 

 

4.5.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler är en annan typ av oberoende variabel som inkluderas i regressionen 

för att minimera risken att den oberoende variabel förklarar osanna effekter på beroende 

variabel. Kontrollvariablerna företagsstorlek och lönsamhetsförändring i branschen 

används i både delstudie 1 och delstudie 2. I delstudie 1 används också långsiktig 

finansiella risk och kortsiktig finansiell risk. I delstudie 2 används även antal analytiker, 

förändring i estimerad EPS i förhållande till bransch samt förändring i resultatvarians. 

 

4.5.3.1 Företagsstorlek 

Vid studier om insiderhandel eller analytikers rekommendationer och prognossäkerhet 

har företagsstorlek använts frekvent som kontrollvariabel (se bl.a. Rozeff & Zaman, 1988; 

Brennan & Hughes, 1991; Lang & Lundholm, 1993; Lang & Lundholm, 1996; Das, 

Levine & Sivaramakrishnan, 1998; Lustgarten & Mande, 1999; Lakonishok & Lee, 2001; 

Hope 2003; Gleason & Lee, 2003; Adams & Buckle, 2003; von Koch et al. 2014), vilket 

motiverats av att större företag tillhandahåller mer publik information än mindre företag 

(Se bl.a. Atiase, 1985; Das et al. 1998; Lustgarden & Mande, 1999; von Koch et al. 2014). 

Utifrån dessa studier är det ett rimligt antagande att insiderhandeln i mindre bolag medför 

ett högre informationsvärde, vilket även motiverar varför företagsstorlek är en viktigt 

variabel att inkludera i regressionen. I tidigare studier har företagsstorlek 

operationaliserats genom marknadsvärdet (se bl.a. Brennan & Hughes, 1991; Lang & 
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Lundholm, 1993; Lang & Lundholm, 1996; Hope 2003; von Koch et al. 2014), 

operationaliseringsperiod har dock varierat mellan att mätas i början av året (se bl.a. Lang 

& Lundholm, 1993; Lang & Lundholm, 1996; von Koch et al. 2014) och att mätas i slutet 

av året (Brennan & Hughes, 1991). 

 

Företagsstorlek används som kontrollvariabel vid testande av samtliga hypoteser. I 

hypotes 1 och 2 operationaliseras företagsstorlek som marknadsvärdet vid 

transaktionsdatum och vid hypotes 3 och hypotes 4 operationaliseras företagsstorlek som 

marknadsvärdet vid publiceringsdatum. Anledningen till att datumen skiljer sig åt är att 

två olika utgångspunkter undersöks. I delstudie 1 är utgångspunkten att insiders har 

information om företagets framtida lönsamhet som de utnyttjar vid transaktionsdatumet. 

I delstudie 2 är utgångspunkten istället att analytiker reviderar sina prognoser till följd av 

marknadsreaktionen efter insiderhandel som sker vid publiceringsdatumet. 

 

4.5.3.2 Antal analytiker 

Tidigare studier har påvisat att antal bevakande analytiker är en faktor som påverkar 

mängden information och dess kvalitet som når marknadsaktörer (Se bl.a. Brennan, 

Jegadeesh & Swaminathan, 1993; Lang & Lundholm, 1996; Gleason & Lee, 2003; von 

Koch et al. 2014). Ett rimligt antagande utifrån dessa studier är att fler analytiker borde 

medföra en positiv påverkan på “information environment”. Ett större antal bevakande 

analytiker är även kopplat till analytikernas flockbeteende (se bl.a. Scharfstein & Stein, 

1990; Stickel 1990; Stickel 1992; Olsen 1996; Devenow & Welch, 1996; Sias & Starks, 

1997; Graham 1999; Wermers 1999; Clement & Tse, 2005), vilket innebär att denna 

variabel även fångar upp effekter av detta beteende. Ju fler analytiker desto större 

sannolikhet för revidering. Antal analytiker används som en kontrollvariabel vid hypotes 

3 och 4. 

 

4.5.3.3 Förändring långsiktig finansiell risk i relation till bransch 

Flertalet studier finner stöd för att företags finansiella risk påverkar lönsamheten (se bl.a. 

Hurdle 1974; Bhandari 1988; Majumdar 1997; Hovakimian, Opler & Titman, 2001; 

Nissim & Penman, 2003). I hypotes 1 och 2 operationaliseras förändring i långsiktig 

finansiell risk som förändring i skuldsättningsgrad, vilket beräknas som förändring i 

skuldsättningsgrad i relation till förändring i branschens skuldsättningsgrad. En högre 

skuldsättningsgrad innebär att ett företag möter en högre finansiell risk och vice versa. 
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Effekterna av ett större risktagande är däremot beroende av flera faktorer. Vid en 

högkonjunktur eller låga räntor kan en hög skuldsättningsgrad medföra en högre tillväxt 

och således påverka lönsamheten positivt. Å andra sidan kan en hög skuldsättningsgrad 

vid lågkonjunktur eller vid höga räntor medföra att företag får betalningssvårigheter och 

lönsamheten påverkas negativt (Majumdar 1997). Branscher har hanterats konsekvent i 

denna studie. Företagen har först klassificerats utifrån Thomson Reuters Business 

Classification (TRBC) som efter en mindre modifiering bestod av 23 olika branscher. 

Därefter viktades nyckeltalet efter företagets marknadsandel, vilket sedan summerades 

för att få fram ett genomsnitt för branschen. Vid beräkning av branschens förändring i 

långsiktig finansiell risk har således varje enskilt företags förändring i skuldsättning 

viktats efter företagsstorlek, för att sedan summeras. Kontrollvariabeln beräknas enligt 

följande formel: 

 

CDSD = ∆CD − ∆SD  ∆CD =
CDt+1−CDt

CDt
 ∆SD =

SDt+1−SDt

SDt
 

 

CDSD = Företagets förändring i skuldsättningsgrad i relation till branschens förändring i 

skuldsättningsgrad 

∆CD= Företagets förändring i skuldsättningsgrad 

∆SD= Branschens förändring i skuldsättningsgrad 

t = Transaktionsdatum 

t+1 = Nästa kvartal 

 

4.5.3.4 Förändring kortsiktig finansiell risk i relation till bransch 

Finansiell risk är en faktor som påverkar lönsamhet. Förändring i kortsiktig finansiell risk 

operationaliseras som förändring i likviditetskvot i relation till förändring i branschens 

likviditetskvot. Likviditet är en återkommande kontrollvariabel i tidigare studier 

angående vad som påverkar lönsamhet (se bl.a. Majumdar 1997; Adams & Buckle, 2003; 

Goddard, Tavakoli & Wilson, 2005; Serrasqueiro & Nunes, 2008). Tidigare studier 

argumenterar för att det uppstår agentproblem till följd av att beslutsfattare i företag med 

hög likviditet har incitament att engagera sig i icke-lönsamma investeringsprojekt. Detta 

innebär att en hög likviditetskvot har en negativ påverkan på lönsamhet (se bl.a. Adams 

& Buckle, 2003; Serrasqueiro & Nunes, 2008). Enligt Goddard et al. (2005) innebär hög 

likviditet snarare att företag bättre kan hantera oförutsedda utgifter, vilket innebär att hög 

likviditet har en positiv påverkan på lönsamhet. Vid beräkning av branschens förändring 

i kortsiktig finansiell risk har varje enskilt företags förändring i kortsiktig finansiell risk 
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viktats efter företagsstorlek, vilket sedan summeras. Kontrollvariabeln beräknas enligt 

följande formel:  

 

CQSQ = ∆CQ − ∆SQ  ∆CQ =
CQt+1−CQt

CQt
  ∆SQ =

SQt+1−SQt

SQt
 

 

CQSQ = Företagets förändring i likviditetskvot i relation till branschens förändring i likviditetskvot. 

∆CQ = Företagets förändring i likviditetskvot 

∆SQ = Branschens förändring i likviditetskvot 

t = Transaktionsdatum 

t+1 = Nästa kvartal 

 

4.5.3.5 Lönsamhetsförändring i branschen 

Att inkludera en branschvariabel har varit återkommande i tidigare studier som undersökt 

olika faktorers påverkan på lönsamhet (se bl.a. Wernerfelt & Montgomery, 1988; Rumelt 

1991; Bhagat & Black, 1999; Core, Holthausen & Larcker, 1999; Gill, Biger & Mathur, 

2011). Detta för att regressionen ska inkludera eventuella effekter kopplade till 

konjunktur och branschspecifika händelser. Vid hypotes 1 och 2 undersöks sambandet 

mellan insiderhandel och förändring i lönsamhet på kort sikt. För att fånga effekter 

relaterade till branschspecifika händelser konstrueras därför en branschvariabel för 

samtliga lönsamhetsvariabler. Branschvariabeln för EPS används även som en 

kontrollvariabel i hypotes 3 och 4 där den även sätts i relation till lönsamhetsförändring i 

företaget. Vid beräkning av branschens lönsamhetsförändring har varje enskilt företags 

lönsamhetsförändring viktats efter företagsstorlek, vilket sedan summeras. Variablerna 

har beräknats enligt följande formler:  

 

Hypotes 1 och 2: 

 

∆SEPS =
SEPSt+1 − SEPSt

SEPSt

          ∆SROA =
SROAt+1 − SROAt

SROAt

          ∆SROE =
SROEt+1 − SROEt

SROEt

 

 

Hypotes 3 och 4: 

CSEPS = ∆CEPS − ∆SEPS ∆CEPS =
CEPSt+1 − CEPSt

CEPSt

 

 

∆SEPS, ∆SROA, ∆SROE = Branschens lönsamhetsförändring 

SEPS, SROA, SROE = Branschens lönsamhet 

CSEPS = Företagets lönsamhetsförändring i relation till branschens lönsamhetsförändring 
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∆CEPS = Företagets lönsamhetsförändring 

t = Transaktionsdatum 

t+1 = Nästa kvartal 

 

4.5.3.6 Förändring i branschens estimerad EPS  

I hypotes 3 och 4 undersöks huruvida marknadsreaktionen efter insiderhandel påverkar 

analytikers kortsiktiga lönsamhetsprognoser. För att inkludera effekter kopplade till 

konjunktur och branschspecifika händelser konstrueras därför en branschvariabel för 

förändringar i branschens estimerade EPS. Vid beräkning av branschens förändring i 

estimerad EPS har varje enskilt företags lönsamhetsförändring viktats efter 

företagsstorlek, för att sedan summeras. 

∆SEPSE =
SEPSEt+1 − SEPSEt

SEPSEt

 

 

∆SEPSE = Förändring i estimerad EPS för branschen 

SEPSE = Estimerad EPS för branschen 

t = Transaktionsdatum 

t+1 = Nästa kvartal 

 
4.5.3.7 Förändring resultatvarians i relation till bransch 

För att hantera eventuella nyheter som kan påverka analytikers prognoser konstrueras en 

kontrollvariabel för förändring i resultatvarians (Lang & Lundholm, 1996; von Koch et 

al. 2014). Nyheter kan till exempel vara lansering av en nya produkt eller förvärv, vilket 

troligtvis leder till att resultatet avviker från prognostiserat resultat (von Koch et al. 2014). 

För att hantera detta konstrueras en variabel där företagets resultatvarians sätts i relation 

till branschens resultatvarians. Resultatvariansen beräknas genom förändring i EPS i 

förhållande till aktiepris. Anledningen till förändringen i EPS sätts i förhållande till 

aktiepris är att måttet blir likvärdigt för samtliga företag. Att enbart se till förändringen i 

lönsamhet säger inte någonting om företagets värdering. Vid beräkning av branschens 

förändring i resultatvarians har varje enskilt företags resultatvarians viktats efter 

företagsstorlek, för att sedan summeras. Kontrollvariabeln beräknas enligt följande 

formler:  

 

CES =
| CEPSt−CEPSt−1|

𝑃𝑡
 SES =

| SEPSt−SEPSt−1|

𝑃𝑡
 

CSES = ∆CES − ∆SES ∆CES =
CESt+1 − CESt

CESt

 ∆SES =
SESt+1 − SESt

SESt
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CES = Företagets resultatvarians t = Transaktionsdatum 

CEPS = Företagets EPS t – 1 = Föregående kvartal 

P = Genomsnittligt aktiepris t + 1 = Nästa kvartal 

SES = Branschens resultatvarians  

SEPS = Branschens EPS  

∆CES = Företagets förändring i resultatvarians  

∆SES = Branschens förändring i resultatvarians  

CSES = Företagets förändring i resultatvarians i 

relation till branschens förändring i resultatvarians 

 

 

4.5.4 Sammanställning av operationalisering 

 

Begrepp Operationalisering Förväntad påverkan på beroende variabel Datakälla 

Delstudie 1 (H1-H2) 
   

Beroende variabler 
   

Lönsamhet EPS, ROA, ROE 
 

Eikon 

Oberoende variabler 
   

Insiderhandel TV Insiderköp  Positiv påverkan 

Insiderförsäljning  Ingen påverkan 

Holdings 

Företagsstorlek CV Negativ Eikon 

Långsiktig finansiell risk CDSQ Negativ Eikon 

Kortsiktig finansiell risk SQSQ Positiv Eikon 

Lönsamhetsförändring i 

branschen 

SEPS, SROA, 

SROE 

Positiv Eikon 

Delstudie 2 (H3-H4) 
   

Beroende variabler 
   

Analytikers prognoser EPSE 
 

Eikon 

Oberoende variabler 
   

Insiderhandel 

Sorterat efter: 

Marknadsreaktioner efter 

insiderhandel 

TV & MR Positiv marknadsreaktion  Höjd prognos 

Negativ marknadsreaktion  Sänkt prognos  

Eikon 

Företagsstorlek CV Negativ Eikon 

Antal analytiker NA Negativ Eikon 

Förändring i branschens 

estimerade EPS  

SEPSE Positiv  Eikon 

Förändring i företagets 

EPS i relation till 

branschen 

CSEPS Positiv Eikon 

Förändring i 

resultatvarians 

CSES Negativ Eikon 
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4.6 Kritik mot empirisk metod 

Denna kvantitativa studie avser att undersöka statistiska samband mellan beroende och 

oberoende variabler. Det finns några kvalitetsmått som är viktiga att ha i beaktande vid 

genomförande av en kvantitativ studie. Dessa är validitet, replikerbarhet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att mäta det som studien avser att mäta. För att uppnå en hög validitet 

är operationaliseringen kritisk där det krävs att det finns en tydlig koppling mellan 

begrepp och variabler (Bryman & Bell 2013). I denna studie kopplas begreppen ihop med 

variabler antingen utifrån tidigare studier eller utifrån logiska resonemang. För att 

förbättra validiteten så hade det underlättat om det fanns fler studier på området bearbeta, 

vilket blir en svaghet i vissa operationaliseringar. Ytterligare en begränsning i studien är 

att det saknas tillgång till prognoser från buy-side analytiker vars estimat inte publiceras 

till allmänheten. Tidigare studier har gjort en distinktion mellan buy-side och sell-side 

analytiker (se bl.a. Schipper 1991; Previts, Bricker, Robinson & Young, 1994; Williams 

et al. 1996; Rogers & Grant, 1997; Li & You, 2015). Skillnaden är att buy-side analytiker 

ofta har en rådgivande roll inom bank, fondförvaltning eller försäkringsförvaltning, vilket 

innebär att deras prognoser främst hanteras internt, vilket innebär att prognoserna inte blir 

publik information. Sell-side analytiker verkar ofta som en stödjande funktion inom en 

investmentbank eller en mäklarfirma och analytikernas prognos rapporteras ofta externt 

genom mäklare till institutionella och privata investerare (Williams et al. 1996). Detta får 

till följd att resultatet från denna studie främst är generaliserbart för sell-side analytikers 

användning av insiderhandel.  

 

Replikerbarhet handlar om att andra forskare ska kunna uppnå samma resultat som denna 

studie genom att följa metodbeskrivningarna (Bryman & Bell 2013). För att uppnå hög 

replikerbarhet beskrivs urvalet, datainsamlingarna och uträkningarna tydligt. Att studien 

baseras på sekundärdata är ytterligare en faktor som förbättrar studiens replikerbarhet. 

Reliabilitet handlar om variation i mätningarna och berör bland annat om resultatet skulle 

vara detsamma vid upprepade mätningar med andra ord handlar reliabilitet om att 

variabler mätts på ett tillförligtligt sätt (Bryman & Bell 2013). För att förbättra 

reliabiliteten och replikerbarhet så inkluderas bara insidertransaktioner till följd av köp 

och försäljning av aktier, vilket exkluderar till exempel överföringar av aktier i form av 

gåvor. 
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Två faktorer som kan påverka signalvärdet i insiderhandeln är förekomsten av 

kapitalförsäkringar och blankning. Kapitalförsäkring blev en allt mer populär sparform i 

Sverige i och med avskaffandet av förmögenhetsskatten år 2007. Fördelarna med att 

investera i en kapitalförsäkring jämfört med en vanlig aktiedepå är att det inte utlöser en 

kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier eller fonder. Investeraren betalar istället en årlig 

avkastningsskatt på hela kapitalet. Kapitalförsäkring är därför ett naturligt val även för 

insiders som vill spara i aktier och för en insider som vill dölja försäljning av aktier. 

Påverkan på denna studie är att insiders inte behövde redovisa sin insiderhandel till 

finansinspektionen fram till 2 juli år 2016 om handeln skedde i en kapitalförsäkring, vilket 

innebär att många transaktioner under den här perioden inte finns tillgänglig för 

allmänheten (Finansinspektionen, 2016). Om insiders istället blankar företagets aktie så 

framkommer det inte i insynsregistret. Carlton och Fichel (1983) beskriver att insiders 

som blankar företagets aktier sänder negativa signaler till aktiemarknaden då positionen 

skapar incitament för insiders att minska företagsvärdet. Agerandet att insiders blankar 

företagets aktier i sin kapitalförsäkring kan förekomma och är omoraliskt, men det 

innebär dessvärre en avgränsning för denna studie. 

 

4.7 Statistisk analys 

Syftet med denna studie är att dels undersöka om det finns ett samband mellan 

insiderhandel och kortsiktig framtida lönsamhet och dels om analytiker använder 

insiderhandel vid kortsiktiga lönsamhetsprognoser. Studien avser att undersöka statistiskt 

signifikanta förändringar över tiden vilket innebär att en tidsseriestudie är lämplig att 

genomföra, vid en tidsseriestudie är tid centralt. Detta innebär att en klassisk multipel 

regression som vanligtvis används vid tvärsnittsstudier inte är tillämpbar. Istället har en 

tidsvariabel konstruerats och varje företag har tilldelats ett ID som gruppvariabel. Detta 

innebär att studien baseras på paneldata där flera observationer från publika företag mäts 

vid olika tidpunkter. Sammantaget innebär det att en panel-data regression genomförs. 

Att genomföra en tidsseriestudie ligger i linje med hur Lustgarten och Mande (1999) 

studerade sambandet mellan insiderhandel och analytikers prognoser. Detta avsnitt inleds 

med att beskriva de operationaliserade variablernas statistiska egenskaper. I kommande 

avsnitt genomförs tester för normalfördelning, heteroskedasticitet och autokorrelation. 

Resultatet från dessa tester får direkta konsekvenser på vilken regressionsmodell som är 

lämplig för studien. För att avgöra om de oberoende variablerna är lämpliga för att 

förklara variationen i den beroende variabeln beräknas och presenteras signifikansnivå 
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för respektive variabel. Enligt Anderson, Sweeney, Williams, Freeman och Shoesmith 

(2014) indikerar en signifikansnivå lägre än 0,01 ett väldigt starkt bevis för att variabeln 

är signifikant. En signifikansnivå mellan 0,01 och 0,05 innebär ett någorlunda starkt bevis 

för att variabeln är signifikant. En signifikansnivå mellan 0,05 och 0,10 indikerar att svaga 

bevis för att variabeln är signifikant. En signifikansnivå större än 0,10 innebär att bevisen 

inte är tillräckligt starka för att variabeln ska klassificeras som signifikant (ibid.).  

 
4.7.1 Tester för datafördelning 

Delstudie 1 och delstudie 2 baseras i viss utsträckning på samma rådata. Det finns däremot 

skillnader mellan vissa variabler och urvalsstorlek. Urvalet för delstudie 2 är mindre, 

eftersom företagen som inkluderas måste bevakas av analytiker. Inledningsvis undersöks 

de beroende variablernas fördelning. Flertalet statistiska tester som exempelvis klassisk 

linjär regression antar att den beroende variabeln är normalfördelad och att variabelns 

medelvärdet är lika med medianen. Normalfördelning används för att beskriva en 

symmetrisk klockformad kurva som har den största delen av frekvensen i mitten och 

mindre frekvenser mot extremerna (Lind, Marchal & Wathen, 2013). En normalfördelad 

variabel antar ofta värden som ligger nära medelvärdet, vilket underlättar tolkning av flera 

tester. För att undersöka variablernas fördelning genomfördes inledningsvis ett Jarque-

Bera test (JB-test) som undersöker om urvalets skewness och kurtosis matchar 

normalfördelning. Skewness och kurtosis är mått på hur distributionen är fördelat runt 

medelvärdet. Skewness innebär att distributionen är skev och att majoriteten av 

observationerna antingen ligger till höger eller till vänster om medelvärdet. Med andra 

ord innebär skewness en bristfällig symmetri hos observationerna (Lind, Marchal & 

Wathen, 2013). Kurtosis innebär att en större andel av observationerna klassificeras som 

extremvärden än vad som gäller vid normal distribution. Ett test genomförs även för 

skewness och kurtosis. Slutligen genomförs ett Shapiro-Wilk test. En sammanställning 

av testresultaten presenteras nedan.  

Tabell 3a Test för normalfördelning, delstudie 1 Sannolikhet  

Test för normalfördelning JB-test(1) Skewness(2) Kurtosis(2) Shapiro-Wilk test(3) Normalfördelning 

EPS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NEJ 

ROE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NEJ 

ROA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NEJ 

        

H0: Normalfördelad data(1) 
      

H0: Ingen skewness eller kurtosis(2) 
     

H0: Normalfördelad data(3) 
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Tabell 3b Test för normalfördelning, delstudie 2                             Sannolikhet   

Test för normalfördelning JB-test(1) Skewness(2) Kurtosis(2) Shapiro-Wilk test(3) Normalfördelning 

EPSE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NEJ 

       

H0: Normalfördelad data(1) 
      

H0: Ingen skewness eller kurtosis(2) 
     

H0: Normalfördelad data(3) 
          

 

I Tabell 3a och Tabell 3b presenteras resultatet från delstudie 1 respektive delstudie 2. 

Resultatet är konsekvent för samtliga beroende variabler i båda delstudierna. JB-testet 

utgår från nollhypotesen att urvalets data är normalfördelad och utifrån (Chi2) kan 

nollhypotesen förkastas för samtliga variabler. Testen för skewness och kurtosis utgår 

från nollhypotesen att varken skewness eller kurtosis förekommer. I detta test framgår det 

att nollhypotesen kan förkastas utifrån (Prob>chi2). Slutligen genomförs ett Shapiro-

Wilk test som utgår från nollhypotesen att urvalets data är normalfördelad, även denna 

nollhypotes kan förkastas utifrån (Prob>z). Sammanfattningsvis så är samtliga beroende 

variabler icke-normalfördelade. Detta kommer att få konsekvenser på val av 

regressionsmodell, vilket diskuteras mer utförligt i kommande delavsnitt.  

Att variablers distribution är icke-normalfördelade är relativt vanligt förekommande. 

Detta är främst ett problem i studier med få observationer. För att hantera detta finns det 

i huvudsak två alternativ: 1. Identifiera och hantera de bakomliggande anledningarna till 

icke-normalfördelning. 2. Genomför statistiska tester som inte är känslig för icke-

normalfördelning. En tänkbar anledning till icke-normalfördelning är att studiens data är 

hämtad från ett relativt brett urval av företag med signifikanta skillnader. Till exempel så 

skiljer sig lönsamheten mellan olika branscher som befinner sig i olika cykler. Problemet 

med att genomföra studien efter bransch är att urvalet blir för litet. En annan anledning 

till icke-normalfördelning är förekomsten av extremvärden. Ett antal extremvärden 

upptäcktes och hanterades redan under datainsamlingen. Bland annat fanns det ett antal 

extremt höga transaktionsvärden inrapporterade till Holdings. Till exempel fanns ett 

insiderköp inrapporterat på 59 miljarder i ett företag som värderades till strax över 600 

miljoner. Extremvärden likt detta har hanterats genom winsorizing på 1 %. Winsorizing 

är en process där alla extremvärden får ett värde från en specifik percentil. Vid en 

winsorizing på 1 % så innebär det att alla värden under den 0,5:te percentilen får värdet 

från den 0,5:te percentilen och alla data över 99,5:te percentilen får värdet på den 99,5:te 

percentilen.  
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4.7.2 Heteroskedasticitet och autokorrelation 

Utöver normalfördelning antar den linjära regressionsmodellen homoskedasticitet och att 

feltermerna i regressionsmodellen är okorrelerade (Gujarati 2009). Homoskedasticitet 

innebär en konstant varians runt regressionsekvationen. När detta villkor inte uppfylls så 

föreligger heteroskedasticitet. För att undersöka detta genomförs två tester på 

feltermerna: 1. Breusch-Pagan test för heteroskedasticitet och 2. White’s test för 

heteroskedasticitet, vilket presenteras nedan. 

 

      

Test för heteroskedasticitet Breusch-Pagan(1) Prob > chi2(1) White's test(2) Prob > chi2(2) Heteroskedasticitet 

EPS 90444,20 0,0000 7733,99 0,0000 JA 

ROE 31582,18 0,0000 8303,39 0,0000 JA 

ROA 13072.08 0,0000 7969.05 0,0000 JA 

        

H0: Konstant varians(1) 
      

H0: Homoskedasticitet(2) 
          

 

 

 

      

Test för heteroskedasticitet Breusch-Pagan(1) Prob > chi2(1) White's test(2) Prob > chi2(2) Heteroskedasticitet 

EPSE 446409.58 0.0000 7180.24 0,0000 JA 

        

H0: Konstant varians(1) 
      

H0: Homoskedasticitet(2) 
          

 

I tabell 4a och tabell 4b framgår det att nollhypotesen kan förkastas för både Breusch-

Pagan och White’s test. Med andra ord föreligger det heteroskedasticitet i urvalet. Den 

huvudsakliga skillnaden mellan testerna är att White’s test kan upptäcka en mer generell 

typ av heteroskedasticitet. Men nackdelen är att White’s test tappar styrka om modellen 

inkluderar många variabler. Konsekvensen av heteroskedasticitet är att 

standardavvikelsen för koefficienterna kan framstå som större eller mindre, vilket i sin 

tur kommer att påverka tolkningen av variablernas signifikans. 

 

Ytterligare ett antagande för den klassiska regressionsmodellen är att residualen ska vara 

oberoende. Med andra ord ska det inte finnas mönster i residualernas fördelning. Om 

sammanhängande mönster med positiva eller negativa residualer förekommer så 

föreligger autokorrelation. Autokorrelation sker främst när data är samlad över samma 

Tabell 4a Test för heteroskedasticitet, Delstudie 1 
 

Tabell 4b Test för heteroskedasticitet, Delstudie 2 
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tidsperiod (Lind, Marchal & Wathen, 2013). För att testa för autokorrelation har ett 

wooldridge-test genomförts. Resultaten från testerna presenteras nedan. 

 

Test för 

Autokorrelation 
Wooldridge Prob > F Ingen Autokorrelation 

EPS 1421,0470 0,0000 NEJ 

ROE 213,4870 0,0000 NEJ 

ROA 735,1560 0,0000 NEJ 

      

H0: Ingen autokorrelation     

 

Test för 

Autokorrelation 
Wooldridge Prob > F Ingen Autokorrelation 

EPSE 131,2690 0,0000 NEJ 

      

H0: Ingen autokorrelation     

 

I tabell 5a och tabell 5b framkommer att nollhypotesen: Ingen autokorrelation kan 

förkastas. Autokorrelation kommer inte påverka modellens objektivitet, men det påverkar 

dess effektivitet. Till exempel så tenderar positiv autokorrelation att leda till lägre 

standardavvikelse, vilket kan leda till att estimaten framstår som mer exakta än vad de 

egentligen är. Enligt Anderson et al. (2014) så kan autokorrelation hanteras genom att 

försöka modifiera den beroende eller de oberoende variablerna, vilket kräver en djupare 

förståelse för regressionsanalys. I denna studie noteras förekomsten av heteroskedasticitet 

och autokorrelation, vilket påverkar val av regressionsmodell i kommande delavsnitt. 

 

4.7.3 Val av regressionsmodell 

I föregående delavsnitt uteslöts användandet av en klassisk regressionsmodell eftersom 

studien inkluderar tidsaspekter. Även icke-normalitet och förekomsten av 

heteroskedacitet och autokorrelation noterades. Hoechle (2007) förklarar att Driscoll-

Kraay regression model kan minskas effekterna av både autokorrelationen och 

heteroskedasticitet. Modellen bygger bland annat på ”robusta” standardavvikelser som 

ofta innebär att standardavvikelserna är större än vid en klassisk regressionsmodell. 

Driscoll-Kraay förväntas därför att ge ett mer exakt resultat och där standardavvikelserna 

avspeglar det verkliga sambandet mellan oberoende och beroende variabler. Driscoll-

Kraay är en fixed effect model vilket innebär att observationer för förklarande variabler 

hanteras som icke-slumpmässiga. Resultatet från Driscoll-Kraay presenteras i nästa 

avsnitt. 

Tabell 5a Test för autokorrelation, Delstudie 1 

Tabell 5b Test för autokorrelation, Delstudie 2 
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Avslutningsvis genomförs två robustness test för att kontrollera resultatets pålitlighet. 

Detta sker genom en Driscoll-Kraay regression med ett mindre urval som används vid 

hypotes 2, samt en median regression model. Utöver att kontrollera pålitligheten så syftar 

det mindre urvalet att underlätta jämförelse mellan delstudie 1 och delstudie 2. Att 

använda en median regression modell kan minska effekterna av extremvärden och är ett 

annat sätt att testa sambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna. Den 

klassiska regressionsmodellen sammanfattar det genomsnittliga förhållandet mellan 

oberoende variabler och den beroende variabeln. En kvantilregression likt median 

regression återspeglar medianen istället för medelvärdet. Mer om detta i kommande 

avsnitt. 
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5. Empiriska resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de statiska testerna som genomfördes i STATA. 

Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik för att ge en god överblick över den data 

som ingår i studien. Tester genomförs för multikollinearitet och resultatet från Driscoll-

Kraay Regression förklaras på ett noggrant och pedagogiskt sätt. Slutligen presenteras 

robustness test som genomfördes på de tester som uppvisade signifikanta samband. 

 
5.1 Deskriptiv statistik 

Detta avsnitt är en summering av variabler och data som inkluderas i hypoteserna. 

Delstudie 1 undersöker sambandet mellan insiderhandel och framtida lönsamhet på kort 

sikt. Delstudie 2 undersöker sambandet mellan insiderhandel och analytikers kortsiktiga 

lönsamhetsprognoser. Delstudie 1 och delstudie 2 baseras på 29 429 insidertransaktioner 

under tioårsperioden 2007-01-01 till 2016-12-31. Insidertransaktionerna hämtades från 

428 noterade företag på listorna: OMX Stockholm Large Cap, Mid Cap, Small Cap samt 

Aktietorget. 

 

I delstudie 1 har insidertransaktionerna sorterats efter insiderköp och insiderförsäljning. 

Alla insiderköp inkluderas i hypotes 1, där sambandet mellan insiderköp och framtida 

lönsamhet på kort sikt undersöks, vilket resulterade i ett urval på 19 429 transaktioner. 

Alla insiderförsäljningar inkluderas i hypotes 2 som undersöker sambandet mellan 

insiderförsäljning och framtida lönsamhet på kort sikt, vilket resulterade i ett urval på 

10 200 transaktioner. 

Tabell 6a Deskriptiv statistik: Hypotes 1 och Hypotes 2 

Hypotes 1 Hypotes 2 

Variabel Obs Medelvärde SD Min Max Variabel Obs Medelvärde SD Min Max 

EPS 19229 0,0986 3,9558 -21,1107 18,0656 EPS 10200 0,2844 3,5249 -7,6384 28,7912 

ROE 19229 0,2096 8,8494 -37,9281 41,7569 ROE 10200 -0,0479 7,5338 -27,7597 42,7074 

ROA 19229 0,1165 4,1188 -16,4712 17,5898 ROA 10200 -0,1263 3,3740 -13,3074 17,2945 

TV 19229 2,8575 13,3416 0,0009 113,2216 TV 10200 -6,5399 27,2931 -216,4295 -0,0015 

CV 19229 27094 63111 1 495168 CV 10200 38923 88002 1 449349 

SEPS 19229 -0,2337 4,8145 -26,8805 21,7070 SEPS 10200 0,0297 3,5602 -18,3417 21,7070 

SROA 19229 -0,0876 2,2335 -10,0325 10,8979 SROA 10200 -0,0342 2,0437 -9,8805 10,0248 

SROE 19229 -0,0309 4,1358 -15,9336 23,7808 SROE 10200 0,2061 5,0339 -18,9616 34,5987 

CDSD 19226 -5,9507 56,0648 -425,1855 116,3376 CDSD 10197 -0,5416 50,2836 -260,5373 307,0642 

CQSQ 19228 -0,6317 10,8036 -84,9247 41,8718 CQSQ 10199 0,3279 3,1413 -8,5847 24,7510 
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I Tabell 6a är studiens deskriptiva statistik sammanfattad för de variabler som ingår i 

hypotes 1 respektive hypotes 2. Ur tabellen går det att utläsa antalet observationer, 

medelvärde, standardavvikelse, samt min- och maxvärde för varje variabel. Noterbart är 

att samtliga medelvärden för företagets lönsamhetsförändring (EPS, ROE, ROA) är 

positiva för hypotes 1, vilket tyder på ett positivt samband mellan insiderköp och 

lönsamhetsförbättring. Till exempel så indikerar medelvärdet för EPS att den 

genomsnittliga uppgången i vinst per aktie (EPS) efter insiderhandel är nära 10 %. I 

hypotes 2 är däremot ROE och ROA negativa, vilket indikerar att ROE i genomsnitt 

minskar med cirka 5 % efter insiderförsäljning och att ROA i genomsnitt minskar med 

cirka 13 % efter insiderförsäljning. Transaktionsvärdet (TV) innehåller endast positiva 

värden för hypotes 1 (Insiderköp) och endast negativa värden för hypotes 2 

(Insiderförsäljning), vilket även är förutsättningarna för hypoteserna. Företagsvärdet 

(CV) förklarar att det lägsta marknadsvärde bland urvalsföretagen är 1 MSEK och det 

högsta marknadsvärdet bland urvalsföretagen är ca 495 miljarder SEK. Ytterligare 

variabler i tabell 6a är branschens lönsamhetsförändring mätt som EPS (SEPS), ROA 

(SROA) och ROE (SROE). Vid hypotes 1 är medelvärdet för samtliga branschvariabler 

negativt. Detta indikerar att branschens lönsamhetsförändring i genomsnitt varit negativ 

vid tidpunkten för observationerna i hypotes 1. Vid hypotes 2 är medelvärdet för SROA 

negativt och medelvärdet för SEPS och SROE är positivt. Resterande variabler i tabell 6a 

är förändring av företagets skuldsättningsgrad i förhållande till branschen (CDSD) och 

förändring av företagets likviditetskvot i förhållande till branschen (CQSQ) representerar 

företagets långsiktiga respektive kortsiktig finansiella risk. Medelvärdena tyder på att den 

finansiella risken har ökat för företag som inkluderas i hypotes 1. I hypotes 2 tyder 

medelvärdet på att långsiktig finansiell risk ökat och att kortsiktig finansiell risk har 

minskat. Vid jämförelse mellan Hypotes 1 och Hypotes 2 framkommer det att antalet 

insiderköp 19 229 är betydligt fler än antalet insiderförsäljningar 10 200 under 

undersökningsperioden. Utifrån transaktionsvärdet (TV) är däremot insider-

försäljningarna i genomsnitt större än insiderköp, 6 539 900 SEK kontra 2 857 500 SEK. 

 

I delstudie 2 har insidertransaktionerna sorterats utifrån två kriterier: 1. Positiv eller 

negativ marknadsreaktion och 2. Insiderköp eller insiderförsäljning. Ytterligare ett 

kriterium vid sorteringen var att samtliga företag ska bevakas av minst en analytiker, 

vilket minskade antalet transaktioner till 11 344. Sammanlagt 7 302 transaktioner för 

hypotes 3 och 4 042 transaktioner för hypotes 4. 
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Tabell 6b Deskriptiv statistik: Hypotes 3 och Hypotes 4 

Hypotes 3 Hypotes 4 

Variabel Obs Medelvärde SD Min Max Variabel Obs Medelvärde SD Min Max 

EPSE 7302 -0,0055 0,0683 -0,4365 0,2748 EPSE 4042 -0,0047 0,0595 -0,3300 0,2718 

MR 7302 0,0169 0,0204 0,0000 0,2969 MR 4042 -0,0136 0,0149 -0,1749 0,0000 

TV 7302 3,4813 16,3259 0,0017 134,5714 TV 4042 -8,0268 33,3942 -265,3021 -0,0028 

NA 7302 8,5136 8,8250 1 42 NA 4042 9,9391 10,5227 1 45 

CV 7302 33235 69724 17 495168 CV 4042 50424 98135 54 449348,8 

SEPSE 7302 0,0580 0,7186 -2,3562 3,3178 SEPSE 4042 0,0510 0,7269 -3,6932 2,3993 

CSEPS 7302 0,2912 5,1655 -24,6376 27,4880 CSEPS 4042 0,0687 4,9738 -24,6376 27,1089 

CSES 7302 0,0773 3,4323 -14,6894 21,7070 CSES 4042 -0,0976 2,0877 -11,9522 7,2774 

 

I Tabell 6b presenteras deskriptiv statistik för hypotes 3 och hypotes 4, som undersöker 

om analytiker reviderar kortsiktiga lönsamhetsprognoser efter marknadsreaktion på 

insiderhandel. Urvalet vid denna delstudie blir som diskuterats tidigare mindre till följd 

av att företagen i urvalet ska bevakas av minst en analytiker. Först kan det noteras att 

uppdelningen leder till betydligt fler observationer för hypotes 3 än för hypotes 4. Av 

medelvärdena i tabell 6b kan det noteras att den beroende variabeln EPSE har ett negativt 

värde för hypotes 3 och ett negativ värde för hypotes 4, vilket inte överensstämmer med 

hypotes 3 men med hypotes 4. Detta innebär således att analytiker i genomsnitt sänker 

sina prognoser till följd av marknadsreaktion efter insiderköp och att de i genomsnitt 

sänker sina prognoser till följd av marknadsreaktion efter insiderförsäljning. 

Marknadsreaktionen (MR) användes som en kategorivariabel där hypotes 3 innehåller 

observationer som resulterat i en positiv marknadsreaktion och hypotes 4 innehåller 

observationer som medfört en negativ marknadsreaktion. Transaktionsvärdet (TV) är 

hypotesernas oberoende variabel. Max- och minvärdena för TV indikerar att det endast 

inkluderas positiva transaktionsvärdet för hypotes 3 och att det endast negativa 

transaktionsvärden inkluderas för hypotes 4. Minvärdet för antal analytiker (NA) visar att 

det lägsta antalet bevakande analytiker för hypotes 3 och hypotes 4 är en analytiker. 

Medelvärdet indikerar att företagen för hypotes 3 har i genomsnitt cirka nio bevakande 

analytiker vid tidpunkten för insiderhandel. Företagen för hypotes 4 har i genomsnitt tio 

bevakande analytiker, vid tidpunkten för insiderhandel. Medelvärdet vid marknadsvärdet 

(CV) indikerar att företagen för hypotes 3 i genomsnitt är mindre än företagen för hypotes 

4. Medelvärdet för förändring i branschens estimerad EPS (SEPSE) indikerar i 

genomsnitt en positiv förändring efter insiderhandel för hypotes 3 och för hypotes 4. För 

hypotes 3 ökar SEPSE i genomsnitt med cirka 6 % efter en positiv marknadsreaktion efter 

insiderköp och för hypotes 4 ökar SEPSE i genomsnitt med 5 % efter en negativ 

marknadsreaktion efter insiderförsäljning. Förändring i resultatvarians i relation till 
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bransch (CSES) medelvärde är positivt för hypotes 3 och negativt för hypotes 4. Detta 

indikerar att CSES i genomsnitt ökar med cirka 7 % efter en positiv marknadsreaktion 

efter insiderköp och att CSES i genomsnitt minskar med nästan 10 % efter en negativ 

marknadsreaktion efter insiderförsäljning. Förändring i EPS i förhållande till bransch 

(CSEPS) är positiv för hypotes 3 och för hypotes 4. Medelvärdet för CSEPS indikerar att 

CSEPS ökar med cirka 30 % efter en positiv marknadsreaktion efter insiderköp och att 

CSEPS ökar med cirka 7 % efter en negativ marknadsreaktion efter insiderförsäljning. 

 

5.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitet uppstår när två eller flera av de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen är starkt korrelerade med varandra. Problemet som uppstår vid 

multikollinearitet är att det är svårt att särskilja effekterna på den beroende variabeln. Två 

olika test genomfördes för att undersöka om multikollinearitet existerar i någon av 

regressionsmodellerna: 1. Korrelationsmatris (Pearson’s correlation) och 2. Variance 

Inflation Factor-test (VIF-test). 

 

Tabell 7a Korrelationsmatris: Hypotes 1 

Variabel EPS ROE ROA TV CV SEPS SROE SROA CDSD CQSQ 

EPS 1                   

ROE 0,5222 1                 

ROA 0,6077 0,8019 1               

TV 0,0189 0,0125 0,0118 1             

CV -0,0191 -0,0111 -0,0163 0,1183 1           

SEPS 0,288 0,1178 0,1966 0,0021 -0,0023 1         

SROE 0,1706 0,0786 0,1418 0,004 -0,0031 0,6453 1       

SROA 0,2426 0,1055 0,1836 0,0057 -0,0093 0,75 0,8851 1     

CDSD -0,0356 0,0484 -0,0234 0,0143 0,0474 0,0006 0,1506 0,0873 1   

CQSQ 0,0219 0,0258 0,0537 0,0073 -0,0047 0,0638 0,0799 0,0961 -0,003 1 

 

I tabell 7a presenteras korrelationsmatrisen för hypotes 1. Varje kolumn och rad 

representerar en variabel och varje cell representerar en korrelationskoefficient. 

Korrelationskoefficienten mäter styrkan i sambandet mellan variablerna och har ett värde 

mellan -1 och 1. En korrelationskoefficient som har värdet -1 innebär en perfekt negativ 

korrelation. En korrelationskoefficient som har värdet 1 innebär en perfekt positiv 

korrelation. En korrelationskoefficient har värdet 0 innebär att det inte föreligger någon 

korrelation mellan variablerna. För att utesluta multikollinearitet så exkluderas variabler 

som har en korrelationskoefficient har ett värde som är större än 0,9. I tabell 7a är den 
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starkaste korrelationen mellan lönsamhetsvariabler som ingår i olika regressionsmodeller. 

Den starkaste korrelationen mellan variabler som ingår i samma regressionsmodell är 

mellan företagets förändring i ROA (ROA) och förändring i branschens ROA (SROA). 

Detta indikerar att lönsamhetsförändring i branschen korrelerar positiv med en 

lönsamhetsförändring i företaget. Om företaget ROA ökar med 1 % så ökar branschens 

ROA i genomsnitt med 18,36 %, ceteris paribus. Samtliga korrelationskoefficienter är 

lägre än 0.9, vilket innebär att ingen variabel exkluderas till följd av multikollinearitet. 

 

Tabell 7b Korrelationsmatris: Hypotes 2 

Variabel EPS ROE ROA TV CV SEPS SROE SROA CDSD CQSQ 

EPS 1                   

ROE 0,38 1                 

ROA 0,4153 0,8169 1               

TV 0,0127 -0,0053 -0,0086 1             

CV -0,0344 -0,0087 0,0002 -0,0027 1           

SEPS 0,0063 -0,0084 0,0006 0,0191 0,0069 1         

SROE -0,0172 0,0339 0,0345 0,0046 -0,0092 0,5703 1       

SROA -0,0064 0,0254 0,0347 0,0087 0,0116 0,6425 0,8498 1     

CDSD 0,0033 -0,07 -0,0292 0,0022 -0,0137 -0,0238 0,2153 0,108 1   

CQSQ 0,0168 0,0572 0,0596 0,0107 -0,0343 0,0284 0,0391 0,0286 0,0385 1 

 

I tabell 7b presenteras korrelationsmatrisen för hypotes 2. Från tabellen kan det 

konstateras att samtliga korrelationskoefficienter är lägre än 0.9, vilket innebär att ingen 

variabel exkluderas till följd av multikollinearitet. 

 

Tabell 7c Korrelationsmatris: Hypotes 3 

Variabel EPSE MR NA CV SEPSE CSES CSEPS TV 

EPSE 1               

MR -0,0114 1             

NA 0,0001 -0,1769 1           

CV -0,0064 -0,1675 0,7226 1         

SEPSE -0,0048 -0,0015 -0,0126 -0,0148 1       

CSES -0,0027 -0,0184 0,0234 0,0394 0,095 1     

CSEPS 0,0781 0,0023 -0,0043 -0,0362 -0,0538 -0,4139 1   

TV -0,0006 -0,0084 0,0158 0,017 0,0022 0,009 -0,0044 1 

 

I tabell 7c presenteras korrelationsmatrisen för hypotes 3. Den starkaste korrelationen är 

mellan antalet bevakande analytiker (NA) och företagets marknadsvärde (CV), vilket kan 

bero på att analytiker i större utsträckning bevakar större företag. Samtliga 

korrelationskoefficienter är lägre än 0.9, vilket innebär att ingen variabel exkluderas till 

följd av multikollinearitet. 



  

 

49 

Tabell 7d Korrelationsmatris: Hypotes 4 

Variabel EPSE MR NA CV SEPSE CSES CSEPS TV 

EPSE 1               

MR 0,0203 1             

NA -0,0058 0,176 1           

CV 0,0038 0,1546 0,8578 1         

SEPSE -0,0061 -0,0365 0,01 0,0033 1       

CSES 0,0104 0,0199 0,0382 0,0411 0,0634 1     

CSEPS 0,008 -0,0181 -0,0106 -0,0283 -0,0367 -0,4651 1   

TV -0,0033 0,0229 -0,0076 0,0076 0,0015 0,0049 -0,0228 1 

 

I tabell 7d presenteras korrelationsmatrisen för hypotes 4. Den starkaste korrelationen är 

mellan företagets marknadsvärde (CV) och antalet analytiker (NA), vilket innebär att 

företag med högre marknadsvärde följs av fler analytiker. Samtliga korrelations-

koefficienter är lägre än 0.9, vilket innebär att ingen variabel exkluderas till följd av 

multikollinearitet. 

 

Det andra testet som genomfördes för att testa om multikollinearitet föreligger var ett 

VIF-test. Resultatet var entydigt med korrelationensmatriserna och samtliga VIF-värden 

är lägre än 5, vilket innebär att ingen av de oberoende variablerna exkluderas till följd av 

multikollinearitet, se A.1 för fullständiga resultat. 

 

5.3 Resultat Driscoll-Kraay Regression 

Vid testande av hypoteserna genomförs Driscoll-Kraay regression modell som är en fixed 

effects model för paneldata. Driscoll-Kraay tillåter icke-normalfördelad data, samtidigt 

som modellen korrigerar eller lindrar fel som uppstår till följd av heteroskedasticitet och 

autokorrelation. Detta avsnitt presenterar de empiriska resultaten från regressions-

analysen. 
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5.3.1 Delstudie 1 

Resultat från hypotes 1 presenteras nedan, för komplett utfall från regressionen se A.2.1. 

 

Tabell 8a Regressions modell: Hypotes 1 

Hypotes1 

Reg.Est. EPS Sign ROA Sign ROE Sign 

TV 0,0073 0,0010*** 0,0045 0,048** 0,0052 0,0810* 

CDSD -0,0030 0,0000*** -0,0051 0,0000*** -0,0030 0,0000*** 

CQSQ -0,0034 0,1970 0,0092 0,0010*** 0,0124 0,0000*** 

SEPS 0,2400 0,0000***      

SROA    0,3500 0,0000***    

SROE      0,1055 0,0000*** 

CV 0,0000 0,5390 0,0000 0,0110** 0,0000 0,4550 

R-square   0.0864    0.0410     0.0082     

*** = Sign. 1 % nivå ** = Sign. 5 % nivå * = Sign. 10 % nivå 

 

I tabell 8a representerar kolumnerna beroende variabler och dess signifikansnivå. Varje 

rad presenterar en oberoende variabel, dess koefficient och signifikansnivå. På den näst 

sista raden presenteras R-squared (R2) som är en mått för hur väl modellen förklarar 

sambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna. Denna beskrivning gäller 

även för tabell 8b, 8c och 8d. 

 

Tabell 8a presenterar resultaten för hypotes 1. Hypotes 1 undersöker sambandet mellan 

insiderköp och framtida lönsamhet på kort sikt. Sambandet har testats med tre modeller. 

Den första modellen undersöker sambandet mellan insiderköp och framtida vinst per aktie 

(EPS) på kort sikt. Utifrån R2 kan det utläsas att de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen förklarar cirka 9 % av variationen i EPS. Transaktionsvärdet (TV) 

har en signifikansnivå på 0,001, vilket innebär att ett statistiskt samband mellan 

insiderköp och EPS förändring kan bekräftas av denna modell. Koefficient till 

transaktionsvärde indikerar att ett insiderköp med ett transaktionsvärde på 1 MSEK i 

genomsnitt leder till en ökning av vinst per aktie (EPS) med 0,73 %, ceteris paribus. 

Företagets skuldsättningsgrad i förhållande till branschen (CDSD) är signifikant på 1 % 

signifikansnivå, således kan det bekräftas att CDSD har en påverkan på EPS. En ökning 

av CDSD med exempelvis 1 % leder i genomsnitt till en minskning av EPS med 0,30 %, 

ceteris paribus. På samma sätt innebär en ökning av företagets likviditetskvot i 

förhållande till branschen (CQSQ) med 1 % i genomsnitt till att EPS minskar med 0,34 

%, ceteris paribus. Sambandet mellan CQSQ och förändring av EPS kan dock inte 

bekräftas. Förändring i branschens EPS (SEPS) är signifikant på en 1 % signifikansnivå. 
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En positiv förändring av SEPS med exempelvis 1 % leder i genomsnitt till att EPS ökar 

med 24 %, ceteris paribus. Slutligen indikerar koefficienten till företagets marknadsvärde 

(CV) att företagets marknadsvärdet har en väldigt låg påverkan på EPS, samtidigt som 

variabeln inte är signifikant för att förklara en förändring i EPS.  

 

Den andra modellen undersöker sambandet mellan insiderköp och framtida ROA på kort 

sikt. Denna modell förklarar cirka 4 % av variationen i ROA. Transaktionsvärdet (TV) 

har en signifikansnivå på 0,048, vilket innebär att ett samband mellan insiderköp och 

framtida ROA på kort sikt kan bekräftas på en 5 % signifikansnivå. Transaktionsvärdets 

(TV) koefficient indikerar att ett insiderköp med ett transaktionsvärde på 1 MSEK i 

genomsnitt leder till en ökning av ROA med 0,45 %, ceteris paribus. Skuldsättningsgrad 

i förhållande till bransch (CDSD) och likviditetskvot i förhållande till bransch (CQSQ) 

har båda en signifikant påverkan på ROA på en 1 % signifikansnivå. CDSD och CQSQ 

har dock en relativt låg påverkan på ROA. En ökning med 1 % av CDSD leder i 

genomsnitt till en minskning av ROA med 0,51 %, på samma sätt leder en ökning av 

CQSQ med 1 % i genomsnitt till en ökning av ROA med 0,92 %. Branschens förändring 

i ROA (SROA) är den variabel i modellen som har störst påverkan på ROA, en ökning 

av SROA leder i genomsnitt till en ökning av ROA med 35 %, ceteris paribus. SROA är 

signifikant på 1 % signifikansnivå. Företagets marknadsvärde (CV) är signifikant på 5 % 

signifikansnivå, men det har en väldigt liten påverkan framtida ROA på kort sikt.  

 

Den tredje modellen undersöker sambandet mellan insiderköp och framtida ROE på kort 

sikt. Denna modell förklarar cirka 0,8 % av variationen i ROE. Transaktionsvärdet (TV) 

har en signifikansnivå på 0,0810, vilket innebär att sambandet mellan insiderköp och 

framtida ROE på kort sikt kan bekräftas på 10 % signifikansnivå. Transaktionsvärdets 

(TV) koefficient indikerar att ett insiderköp med ett transaktionsvärde på 1 MSEK i 

genomsnitt leder till en ökning av ROE med 0,52 %, ceteris paribus. Skuldsättningsgrad 

i förhållande till bransch (CDSD) och likviditetskvot i förhållande till bransch (CQSQ) 

har båda en signifikant påverkan på ROE på en 1 % signifikansnivå. Precis som förgående 

modell så har CDSD och CQSQ en relativt liten påverkan på ROE. En ökning med 1 % 

av CDSD leder i genomsnitt till en minskning av ROE med 0,30 %, ceteris paribus. 

Likartat leder en ökning av CQSQ med 1 % i genomsnitt till en ökning av ROE med 1,24 

%, ceteris paribus. Förändring i branschens ROE (SROE) är den variabel i modellen som 

har störst påverkan på ROE. SROE är signifikant på 1 % signifikansnivå och en ökning 
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av SROE leder i genomsnitt till en ökning av ROE med 10,55 %, ceteris paribus. 

Företagets marknadsvärde (CV) är inte signifikant för att förklara framtida ROE på kort 

sikt.  

 

Resultaten från dessa tre modeller ger sammanfattningsvis stöd för hypotes 1 att det finns 

ett samband mellan insiderköp och framtida lönsamhet på kort sikt.  

 

Resultatet från hypotes 2 presenteras nedan, för ett komplett utfall från regressionen se 

A.2.1. 

Tabell 8b Regressions modell: Hypotes 2 

Hypotes2 

Reg.Est. EPS Sign ROA Sign ROE Sign 

TV 0,0008 0,4860 -0,0009 0,4700 -0,0004 0,8000 

CDSD -0,0010 0,0760* -0,0004 0,5420 -0,0019 0,0260** 

CQSQ 0,0103 0,3100 0,0400 0,0000*** 0,0625 0,0000*** 

SEPS 0,0197 0,0160**     

SROA   0,0840 0,0000***   

SROE     0,0085 0,3100 

CV 0,0000 0,2630 0,0000 0,0860 0,0000 0,5610 

R-square  0.0012  0.0045  0.0025 

*** = Sign. 1 % nivå ** = Sign. 5 % nivå * = Sign. 10 % nivå 

 

Resultaten för hypotes 2 presenteras i Tabell 8b. Hypotes 2 undersöker sambandet mellan 

insiderförsäljning och framtida lönsamhet på kort sikt. Sambandet har testas med tre 

modeller. Den första modellen undersöker sambandet mellan insiderförsäljning och 

framtida vinst per aktie (EPS) på kort sikt. Denna modell förklarar cirka 0,1 % av 

variationen i vinst per aktie (EPS). Transaktionsvärdet (TV) har en signifikansnivå på 

0,4860, vilket innebär att denna modell inte kan bekräfta ett samband mellan 

insiderförsäljning och framtida lönsamhet på kort sikt. vilket överensstämmer med 

hypotes 2. Skuldsättningsgrad i förhållande till bransch (CDSD) är signifikant på 10 % 

signifikansnivå, men påverkan på EPS är relativt liten. En ökning av CDSD med 1 % 

leder i genomsnitt till en minskning av EPS med 0,1 %, ceteris paribus. Förändring i 

branschens EPS (SEPS) är signifikant på 5 % signifikansnivå och är den variabeln som 

har störst påverkan på EPS. En ökning av SEPS med 1 % leder i genomsnitt till en ökning 

av EPS med 1,97 %, ceteris paribus. Likviditetskvot i förhållande till bransch (CQSQ) 

och företagets marknadsvärde (CV) är inte signifikanta för att förklara variationen i EPS.  

 

Den andra modellen undersöker sambandet mellan insiderförsäljning och framtida ROA 



  

 

53 

på kort sikt. Denna modell förklarar cirka 0,5 % av variationen i ROA. Transaktionsvärdet 

(TV) är inte signifikant för att förklara variationen i ROA, vilket innebär att detta resultat 

överensstämmer med hypotes 2. Likviditetskvot i förhållande till bransch (CQSQ) har en 

signifikant påverkan på ROA, på en 1 % signifikansnivå. En ökning av CQSQ med 1 % 

leder i genomsnitt till en ökning av ROA med 4 %, ceteris paribus. Förändring i 

branschens ROA (SROA) är signifikant på 1 % signifikansnivå och är den variabeln som 

har störst påverkan på ROA. En ökning av SROA med 1 % leder i genomsnitt till en 

ökning av ROA med 8,4 %, ceteris paribus. Företagets marknadsvärde (CV) är signifikant 

på en 10 % signifikansnivå, men påverkan är väldigt låg. Skuldsättningsgrad i förhållande 

till bransch (CDSD) är inte signifikant till att förklara variationen i ROA. 

 

Den tredje modellen undersöker sambandet mellan insiderförsäljning och framtida ROE 

på kort sikt. Denna modell förklarar cirka 0,3 % av variationen i ROE. Transaktionsvärdet 

vid insiderförsäljning är inte signifikant för att förklara variationen i ROE, vilket 

överensstämmer med hypotes 2. Skuldsättningsgrad i förhållande till bransch (CDSD) 

och likviditetskvot i förhållande till bransch (CQSQ) har båda en signifikant påverkan på 

ROE. En ökning av CDSD med 1 % leder i genomsnitt till en minskning av ROE med 

0,19 %, ceteris paribus. En ökning av CQSQ med 1 % leder i genomsnitt till en ökning 

av ROE med 6,25 %. Förändring i branschens ROE (SROE) och företagets 

marknadsvärde (CV) är inte signifikanta för att förklara variationen i ROE.  

 

Resultaten från dessa tre modeller ger sammanfattningsvis stöd för hypotes 2. Baserat på 

resultatet från de tre modellerna kan inte ett samband bekräftas mellan insiderförsäljning 

och framtida lönsamhet på kort sikt. 

 
5.3.2 Delstudie 2 

Resultatet från 3 presenteras nedan, komplett utfall från regressionen finns under A.2.2. 

Tabell 8c Regressions modell: Hypotes 3 

Hypotes 3 

Reg.Est. EPSE Sign 

TV 0,0000 0,5660 

SEPSE -0,0002 0,4160 

CSEPS -0,0001 0,0050*** 

CSES 0,0001 0,8100 

NA -0,0008 0,0950 

CV 0,0000 0,0000*** 

R-square   0.0071   

*** = Signifikant 1 % nivå 
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Resultatet från hypotes 3 kan utläsas från tabell 8c. Sambandet som denna hypotes 

undersöker är om det finns ett positivt samband mellan förändring i estimerad EPS och 

en positiv marknadsreaktion vid insiderköp. Denna modell förklarar cirka 0,7 % av 

variationen i den beroende variabeln Estimerad EPS (EPSE). Transaktionsvärdet (TV) 

vid insiderköp i samband med en positiv marknadsreaktion är enligt denna modell inte 

signifikant för att förklara variationen i EPSE. Förändring i branschens estimerad EPS 

(SEPSE) är inte signifikant för att förklara variationen i EPSE. EPS i förhållande till 

branschen (CSEPS) är signifikant på en 1 % signifikansnivå. En ökning av CSEPS med 

1 % leder i genomsnitt till en minskning i EPSE med 0,01 %, ceteris paribus. 

Resultatvarians i förhållande till bransch (CSES) och antalet analytiker (NA) är inte 

signifikanta för att förklara variationen i EPSE. Företagets marknadsvärde (CV) är enligt 

denna modell signifikant på 1 % signifikansnivå, men påverkan på EPSE är liten.  

 

Resultatet från hypotes 4 presenteras nedan, komplett utfall från regressionen finns under 

A.2.2. 

Tabell 8d Regressions modell: Hypotes 4 

Hypotes 4 

Reg.Est. EPSE Sign 

TV 0,0000 0,7440 

SEPSE -0,0003 0,7980 

CSEPS 0,0000 0,9790 

CSES 0,0003 0,5800 

NA -0,0025 0,0000*** 

CV 0,0000 0,0000*** 

R-square    0.0143 

*** = Signifikant 1 % nivå 

 

Resultatet från hypotes 4 kan utläsas från tabell 8d. Sambandet som denna hypotes 

undersöker är om det finns ett negativt samband mellan förändring i estimerad EPS och 

en negativ marknadsreaktion vid insiderköp. Denna modell förklarar cirka 1,5 % av 

variationen i den beroende variabeln estimerad EPS (EPSE). Transaktionsvärdet (TV) vid 

insiderförsäljning i samband med en negativ marknadsreaktion är enligt denna modell 

inte signifikant. Således kan inget samband mellan insiderförsäljning och förändring i 

estimerad EPS bekräftas. Branschens esitmerade EPS (SEPSE), EPS i förhållande till 

bransch (CSEPS) och resultatvarians i förhållande till bransch (CSES) är inte signifikanta 

för att förklara variationen i EPSE. Antalet analytiker (NA) är signifikanta på 1 % 

signifikansnivå. En extra analytiker leder i genomsnitt till en minskning av EPSE med 
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0,25 %. Företagets marknadsvärde (CV) är signifikant på 1 % signifikansnivå, men 

påverkan på EPSE är liten. 

 

Grundat på modellerna för hypotes 3 och hypotes 4 kan det sammanfattningsvis 

konstateras att ett samband mellan insiderhandel och förändring av estimerad EPS på kort 

sikt inte kan bekräftas. 

 

5.4 Robustness test 

För att undersöka de signifikanta variablernas trovärdigheten i hypotes 1 och 2 

genomfördes två robustness test. Vid testande av hypotes 3 och hypotes 4 har inget 

samband bekräftats, därav genomfördes inga robustness test för dessa hypoteser. Studiens 

robustness test baseras på två olika tillvägagångssätt: 1. Driscoll-Kraay regression 

genomfördes med ett mindre urval till följd av att alla företag ska bevakas av minst en 

analytiker vid tidpunkten för insiderhandel. 2. Median regression modell. Resultatet från 

testerna presenteras i Appendix A.3. Robustness test för hypotes 1 stärker resultatet att 

insiderköp har en signifikant påverkan på EPS på kort sikt. Robustness test för hypotes 2 

stärker samtliga resultat då det inte kan bekräftas att insiderförsäljning har en signifikant 

påverkan på framtida lönsamhet på kort sikt.  
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6. Analys 

I detta avsnitt används teorin som presenterades i den teoretiska referensramen för att 

resonera om resultatet som presenterades i föregående avsnitt. Resonemang förs fram 

om olika lönsamhetsmått, marknadsaktörers kognitiva förmåga och rationalitet. 

Inledningsvis förs resonemang om resultaten från delstudie 1 och hur dessa resultat 

stämmer överens med tidigare studier på området. Därefter analyseras resultatet i 

delstudie 2 utifrån resultatet i delstudie 1 och tidigare studier. 

 

Denna studies syfte är att undersöka informationsvärdet i insiderhandel och hur 

information om insiderhandel kan användas för att minska asymmetrisk information. För 

att uppnå detta syfte har två delstudier genomförts. I delstudie 1 studeras huruvida 

insiderhandel kan användas för att prognostisera kortsiktig framtida lönsamhet. I 

delstudie 2 undersöks huruvida analytiker använder insiderhandel vid prognostisering av 

framtida lönsamhet på kort sikt. En viktig utgångspunkt för denna studie är vilket 

tidsperspektiv insiders tittar på. I denna studie har ett kortsiktigt perspektiv applicerats 

för att minska effekter från andra händelser som påverkar lönsamheten på lång sikt. Det 

är möjligt att insiders är långsiktiga med sina innehav eftersom ett daytrading-beteende 

förmodligen inte skulle accepteras av övriga aktieägare. Insiders tidshorisont bör variera 

utifrån flertalet faktorer. En insider som gör karriär och är i ung ålder ser förmodligen 

betydligt mer kortsiktigt på sitt innehav än en insider med längre erfarenhet. Å andra sida 

behövs ofta en längre erfarenhet för att nå en position som klassificeras som insider. 

Insiders som verkar i nystartade företag eller inom företag i högriskbranscher ser 

förmodligen mer kortsiktigt på sitt aktieinnehav än insiders som verkar inom stabila 

branscher. Ett argument som talar för ett kortsiktigt perspektiv är att sådan händelser som 

förväntas påverka lönsamhet på kort sikt är lättare att prognostisera. Om insiders har 

kännedom om ett nytt kundavtal så är det lättare att analysera den kortsiktiga påverkan 

på lönsamhet i jämförelse med hur avtalet förväntas påverka på lång sikt.  

 

En grundläggande utgångspunkt i denna studie är att aktiemarknaden är semistark-form 

effektiv. Enligt Fama (1970) innebär antagandet att publik information snabbt avspeglas 

i aktiepriset och att det är möjligt att överprestera marknaden genom tillgång till privat 

information. En andra utgångspunkt är att prisförändringar är möjliga att prognostisera 

och att analytiker minskar förekomsten av asymmetrisk information. En tredje 
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utgångspunkt är att individer agerar rationellt, vilket gäller för både analytiker och 

insiders. Ett rationellt beteende innebär att beslut fattas utifrån all tillgänglig information 

på marknaden. 

 

En insider kan beskrivas som en aktör med informationsövertag genom tillgång till privat 

information. Insiders informationsövertag är en bidragande orsak till att det existerar 

asymmetrisk information mellan outsiders och insiders. Akerlof (1970) exemplifierar 

förekomsten av asymmetrisk information med hjälp av exempel från marknaden för 

begagnade bilar där säljaren har tillgång till privat information. Trots många olikheter 

mellan aktiemarknaden och bilmarknaden så bidrar asymmetrisk information till sämre 

beslutsfattande för vissa aktörer medan det skapar möjligheter för andra aktörer. Enligt 

Leland (1992) kan insiderhandel betraktas som ett sätt för marknaden att få tillgång till 

privat information där insiders ger sin syn på prissättningen. Manne (2005) argumenterar 

för att insiderhandel även kan bidra till upptäckten av företagsskandaler likt Enron. 

Utifrån Akerlof (1970) och Leland (1992) finns det tydliga argument för att insiderhandel 

är intressant att studera och att ytterligare kunskap om ämnet kan bidra till en effektivare 

marknad genom att minska mängden asymmetrisk information. 

 

Kommande analysavsnitt utgår från studiens teoretiska referensram, samt empiriskt 

resultat som presenterades i föregående avsnitt. Analysavsnittet är strukturerad utifrån 

delstudie där argumentationen i delstudie 1 vidareutvecklas i delstudie 2. 

 

6.1 Delstudie 1 

I delstudie 1 har två hypoteser formulerats utifrån tidigare studier. Att insiders genererar 

abnormal avkastning har fastställts av flera studier (se bl.a. Jaffe 1974; Finnerty 1976; 

Jeng et al. 2003), samt att insiderhandel skapar en marknadsreaktion (se bl.a. Givoly & 

Palmon, 1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell & Sirri, 1992; Seyhun, 1992; Fidrmuc et 

al. 2006). Utifrån dessa studier torde insiderhandel innehålla ett informationsvärde. Detta 

resonemang utgör grunden till att det förväntades existera ett samband mellan insiderköp 

och framtida lönsamhet på kort sikt. Fidrmuc et al. (2006) och Kallunki et al. (2009) 

argumenterat däremot för att insiderköp och insiderförsäljning innebär olika 

signalvärden. Främst så är det svårt att särskilja insiders motiv vid försäljning av aktier 

(ibid.). Hypotes 1 formulerades utifrån att det finns ett samband mellan insiderköp och 
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framtida kortsiktig lönsamhet. Hypotes 2 formulerades däremot utifrån att det inte finns 

ett samband mellan insiderförsäljning och framtida kortsiktig lönsamhet. 

 

Resultaten från hypotes 1 bekräftar att det finns ett samband mellan insiderköp och 

framtida lönsamhet på kort sikt. Transaktionsvärde är signifikant på 1 % signifikansnivå 

för att förklara variationen i EPS och signifikant på 5 % signifikansnivå för att förklara 

variationen i ROA. Vid en 10 % signifikansnivå bekräftas även att transaktionsvärdet vid 

insiderköp kan förklara variationen i ROE. Resultatet indikerar dock att insiders 

transaktionsvärde inte är signifikant på en 5 % signifikansnivå för att förklara variationen 

i framtida ROE på kort sikt. Inledningsvis är det därför intressant att resonera om olika 

sätt att mäta lönsamhet. Enligt Damodaran (2012) finns det för- och nackdelar med 

samtliga lönsamhetsmått. I värderingssammanhang är EPS vanligt förekommande delvis 

på grund av den utspridda användningen av P/E-tal inom relativvärdering. Nackdelen 

med EPS är främst att måttet är känsligt mot resultatmanipulation. EPS används frekvent 

av svenska analytiker och är inte särskilt beroende av branschspecifika faktorer. ROA 

mäter avkastningen på företagets tillgångar före finansieringsaspekter. Till följd av att 

ROA baseras på företagets tillgångar existerar en markant skillnad mellan till exempel 

tjänsteföretag och produktionsföretag. ROE mäter lönsamhet ur aktieägarnas perspektiv 

och påverkas således av företagets finansieringsstruktur (ibid.). En förklaring till att 

sambandet mellan insiderköp och framtida ROA, samt ROE på kort sikt är svagare än 

sambandet mellan insiderköp och framtida EPS på kort sikt, kan således bero på att ROA 

och ROE varierar utifrån flera faktorer än EPS.  

 

Trots olika signifikansnivåer indikerar resultatet att insiderköp innehåller ett 

informationsvärde och att insiderhandel kan användas för att prognostisera framtida 

lönsamhet på kort sikt. Resultatet i hypotes 1 ligger i linje med förväntningarna. Insiders 

har tillgång till privat information (se bl.a. Jaffe 1974; Carlton & Fischel, 1983; Kyle 

1985; Givoly & Palmon, 1985; Jarrell & Poulsen, 1989; Cornell & Sirri, 1992; Seyhun 

1992; Leland 1992; Fidrmuc et al. 2006; Grechenig 2008), som innehåller ett 

informationsvärde och genom att studera handelsmönster kan förekomsten av 

asymmetrisk information minskas. Modellens förklaringsgrad varierar utifrån vilket 

lönsamhetsmått som används som beroende variabel. Förklaringsgraden är 8,6 % när EPS 

är beroende variabel, 4,1 % när ROA är beroende variabel och 0,8 % när ROE är beroende 

variabeln. Förklaringsgraden kan klassificeras som tillräcklig främst för EPS och ROA, 
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vilket indikerar att modellen är tillräcklig för att förklara förändringar i lönsamhet. 

Koefficienterna är precis som förväntat väldigt låga tal då stora insiderköp krävs för att 

det ska få en betydande procentuell påverkan på lönsamheten. Tolkningen av 

koefficienterna försvåras av att företagen i urvalet är av olika storlek. Det krävs 

förmodligen ett lägre transaktionsvärde i mindre företag för att indikera en 

lönsamhetsförändring än vad som krävs i ett större företag.  

 

Utifrån rationalitet och beslutsfattande kan det vara intressant att diskutera faktorer som 

kan påverka insiders. En insiders står precis som en analytiker inför mängder av olika 

informationskällor när det kommer till att bedöma ifall de ska köpa eller sälja aktier. 

Utöver detta jobbar insidern operativt i företaget, vilket minskar möjligheterna för 

spekulation. Informationsvärdet i insiderhandel bör således även variera utifrån insiders 

insyn i företaget och insiders erfarenhet av handel med finansiella instrument. 

Informationsvärdet bör vara större när till exempel en CFO på ett investmentbolag med 

erfarenhet av finansiella instrument handlar till skillnad mot när en personalchef i en 

verkstadskoncern handlar. Trots att insiders arbetar i verksamheten så kan denna studie 

fastställa att insiders generellt uppfattar förändringar i faktorer som påverkar företagets 

lönsamhet. Ovanstående resonemang ligger i linje med tidigare studier som bekräftar att 

insiders genererar abnormal avkastning. Detta innebär att marknadsaktörer anser att det 

finns ett informationsvärde vid insiderköp som avspeglas i en högre aktiekurs och ett 

högre marknadsvärde. Resultatet från denna studie indikerar alltså att insiders och övriga 

marknadsaktörer agerar rationellt vid insiderköp.  

 

Resultaten från hypotes 2 ligger i linje med hypotesformuleringen och inget samband 

mellan insiderförsäljning och framtida lönsamhet på kort sikt kan bekräftas. Detta resultat 

är dock intressant att diskutera vidare, även om resultatet är konsekvent för samtliga 

variabler. Utifrån Fidrmuc et al. (2006) och Kallunki et al. (2009) så finns det flera olika 

motiv till insiderförsäljning, vilket leder till att transaktionerna blir svårtolkade. Vi håller 

däremot inte riktigt med om resonemanget. Utifrån ett logiskt resonemang så innebär en 

insiderförsäljning att insidern har ett annat alternativ som är bättre. Det vanligaste 

argumenten har varit att insidern omstrukturerar sin portföljen eller att insidern har 

likviditetsbehov. Dessa anledningar är sällan akuta, särskilt inte om insidern ser en god 

utvecklingspotential i företaget. I det här sammanhanget kan det vara bra att titta på hur 

frekvent insidern säljer och hur stor transaktionen är i förhållande till insiders totala 
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innehav. Det finns givetvis undantag när likviditetsbrist kan vara en trolig anledning. Till 

exempel vid skilsmässa eller om insidern har en orimligt stor del av sin förmögenhet i 

företagets aktie, särskilt om företaget verkar i en högriskbransch. Vi är däremot säkra när 

vi påstår att majoriteten av de 10200 säljtransaktioner som har studerats förklaras av andra 

anledningar än skilsmässa och riskspridning. Det finns även anledning att inte lägga för 

stor vikt vid insiders förklaring till försäljning. Detta eftersom det är mindre troligt att 

insidern medger att aktieförsäljning är sammankopplad med framtidsutsikterna för 

företaget. En möjligt faktor till att resultatet inte kan bekräfta ett samband mellan 

insiderförsäljning och framtida lönsamhet på kort sikt, är att modellerna inte är 

tillräckliga. R2 är under 1 % för samtliga modeller, vilket indikerar att det krävs andra 

eller fler kontrollvariabler för att förklara variationen i lönsamhet. 

 

Det huvudsakliga bidrag från delstudie 1 är att insiderköp har ett informationsvärde som 

är relevant för analytiker och investerare att inkludera i sina estimat. Resultaten indikerar 

dock att insiderförsäljning inte tillför marknaden ett informationsvärde. Det krävs 

däremot att det genomförs fler studier inom detta område.   

 

6.2 Delstudie 2 

I delstudie 2 har två hypoteser formulerats utifrån tidigare studier om analytikers 

arbetssätt och funktion på aktiemarknaden (se bl.a. Jensen & Meckling 1976; Brown & 

Rozeff, 1978; Givoly & Lakonishok, 1979; Merton 1987; Brennan & Subrahmanyam, 

1995; Chung et al. 1995; Lang & Lundholm, 1996; Daniel et al. 1998; Chopra 1998; 

Easterwood & Nutt, 1999; Michaely & Womack, 1999; Brennan & Tamarowski, 2000; 

Dechow et al. 2000; Zhang 2001; Healy & Palepu, 2001; Coffee 2002; Gleason & Lee, 

2003; O'Brien et al. 2005; Bushman et al. 2005; Irvine et al. 2007; Bowen et al. 2008; Yu 

2008; Juergens & Lindsey, 2009; Altınkılıç & Hansen, 2009; Dyck et al. 2010; Jung et 

al. 2012; Kelly & Ljungqvist, 2012; Altınkılıç et al. 2013; Bradley et al. 2014; Wu 2014; 

Li & You, 2015; Chen et al. 2015). Flera studier har även argumenterat för att analytiker 

reducerar förekomsten av asymmetrisk information som bland annat uppstår till följd av 

insiders tillgång till privat information (se bl.a. Merton 1987; Brennan & Subrahmanyam, 

1995; Brennan & Tamarowski, 2000; Gleason & Lee, 2003; Bowen et al. 2008; Yu 2008; 

Kelly & Ljungqvist, 2012; Bradley et al. 2014; Wu 2014). Utifrån ovanstående 

resonemang torde analytiker ha incitament att även inkludera insiderhandel vid 

prognostisering av framtida lönsamhet. Resultatet från delstudie 1 bekräftar att det finns 
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ett samband mellan insiderköp och framtida lönsamhet på kort sikt, vilket indikerar att 

informationen är värdefullt även för analytiker. 

 

Resultatet från hypotes 3 kan inte bekräfta att analytiker inkluderar insiderhandel vid 

prognosmakande på kort sikt. Modellen för hypotes 3 förklarar cirka 0,7 % av variationen 

i analytikers estimerade EPS, vilket är en låg förklaringsgrad. Det finns flera tänkbara 

förklaringar till varför analytiker inte inkluderar insiderhandel vid prognosmakande. 

Hsieh et al. (2005) argumenterar för att insiders tenderar att köpa efter en 

säljrekommendation och sälja efter en köprekommendation, vilket kan ske när insidern 

anser att prognosen är felaktig gentemot insiders privata information. Hsieh et al. (2005) 

vars studie syftade att testa om insiders handlar efter rekommendation har inte blivit 

publicerad och klassificeras därför som ett working paper. Efter att ha tagit del av denna 

studie förstår vi svårigheterna med att undersöka detta statistiskt när insidertransaktioner 

ska matchas med en tidigare händelse oberoende av andra faktorer.  

 

Att inget samband mellan en positiv marknadsreaktion efter insiderhandel och 

prognosrevidering kan bekräftas strider mot det neoklassisk ekonomiska antagandet om 

att individer agerar rationellt. En rationell analytiker bör ta till sig all tillgänglig 

information på marknaden och utifrån resultatet i delstudie 1 finns det tydliga argument 

för att även inkludera information om insiderköp. Marknadsaktörers rationalitet har 

ifrågasatts i flertalet studier. Tirole (1982) hävdar bland annat att tillgångsbubblor 

uppkommer till följd av icke-rationella marknadsaktörer. Å andra sidan argumenterar 

flertalet studier för att analytiker redan har tillgång till denna information till följd av 

verbal kommunikation med företagsledning (se bl.a. Most & Chang, 1979; Chang et al. 

1983; Vergoossen 1992; Vergoossen 1993; Pike et al. 1993; Breton & Taffler, 1995; 

Holland 1998a; Holland 1998b; Barker 1998; Hellman 2000). Att analytiker har privata 

samtal med företagsledning kan innebära att analytikerna redan har tillgång till den 

privata information som leder till insiderhandel. Detta innebär att informationsvärdet vid 

insiderhandel redan avspeglas i prognosen, vilket betyder att insiders kan handla på 

insiderinformation lagligt genom att handla efter publicering av prognoser. En annan 

aspekt som motiverar varför analytiker bortser från insiderhandel är problematiken att 

urskilja motivet och tidsperspektivet för insiderhandeln. Utifrån teorin kan insiders motiv 

till handel bero på flertalet olika anledningar. Till exempel kan insiderhandel bero på 

likviditetsbrist, omstrukturering av portfölj, aktiebaserad ersättning och inflytande 
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(Fidrmuc et al. 2006). I praktiken finns det ytterligare faktorer som till exempel 

misslyckade forskningsprojekt, förlorade kontrakt och ordrar. För att insiderhandel ska 

vara användbart för analytiker krävs det därför att det bakomliggande motivet är känt. 

Det är därför mer troligt att analytiker föredrar verbal kommunikation med 

företagsledning framför ett försök att särskilja det bakomliggande motivet vid 

insiderhandel. Utifrån ovanstående resonemang kan det finnas en substitutionseffekt 

mellan insiderhandel och kontakten med företagsledningen. Analytikers behov av att titta 

på insiderhandel minskar i takt med att kontakten med företagsledningen ökar. Den 

dagliga kontakten med företagsledningen blir således det huvudsakliga sättet att minska 

den asymmetriska informationen. Hellman (2000) argumenterar för att analytiker som 

presenterar negativa prognoser riskerar en sämre relation med företagsledningen där 

benägenhet att undanhålla information ökar. I sådana situationer kan information om 

insiderhandel vara ett tillvägagångssätt för analytiker att få en inblick i insiders agerande. 

Å andra sidan riskerar detta typ av agerande från företagsledningen leda till att analytikern 

fortsätter att presentera negativa prognoser. 

 

En annan möjlig förklaring till att insiderhandel inte inkluderas vid prognosmakande är 

att analytikerns kognitiva förmåga är begränsad, vilket påverkar beslutfattandet. En 

analytiker behöver göra en avvägning mellan mängder av olika informationskällor som 

till exempel rapporter från företaget, branschfaktorer, makrofaktorer samt muntlig 

kontakt med företagsledningen (Hellman 2000). Utöver detta följer de flesta analytiker 

fler än ett företag. Att addera ytterligare en informationskälla som är ett substitut till den 

muntliga kontakten med företagsledning torde inte addera ett informationsvärde till 

analytiker. Å andra sidan kan insiderhandel användas som ett komplement till verbal 

kommunikation med företagsledning, eftersom den kan bekräfta eller dementera 

informationsvärdet i den verbala kommunikationen. Insiderhandel kan även vara av 

intresse för analytiker, eftersom den kan verka som en signal för revidering av prognosen. 

Det kan exempelvis vara en tydlig signal på felaktigheter eller försämrade 

framtidsutsikter om flertalet insiders säljer stora delar av sitt innehav. Utifrån samma 

resonemang kan ett mönster av insiderköp signalera en ökad tro på framtiden inom 

företaget. En betydande fördel med insiderhandel är att det visar svart på vit hur insiders 

ser på sitt eget innehav och analytiker behöver således inte färgas av företagsledningens 

åsikter, vilket kan vara en risk när analytiker får allt för bra kontakt med 

företagsledningen. Tidigare nämndes att köprekommendationer har varit över-
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representerade (Francis & Philbrick, 1993; Healy & Palepu, 2001), vilket kan vara en 

konsekvens av att analytiker i för stor utsträckning låter sig påverkas av optimistiska 

insiders. En annan möjlig förklaringar är att insiders i första hand delar med sig av 

information som är gynnsamt för företaget. Insiders är medvetna om att analytiker har en 

egen agenda och att negativa nyheter ökar risken för blankning och 

säljrekommendationer. En insider som har ett eget intresse i en hög aktiekurs kommer 

således vara selektiv i sin informationsgivning. Utifrån detta bör insiderhandel vara 

värdefullt även för analytiker, men tillför troligtvis ett större värde för mindre 

sofistikerade investerare som inte har tillgång till företagsledningen. Samma resonemang 

kan även gälla i mindre företag som inte bevakas av analytiker och i länder med lägre 

krav på rapportering. 

 

Hypotes 4 härleds ur ett liknande resonemang som hypotes 3. Denna hypotes undersöker 

om det finns ett samband mellan negativ marknadsreaktion efter insiderhandel och 

revidering av analytikers kortsiktiga estimat. Resultatet visar att insiders 

transaktionsvärde vid en negativ marknadsreaktion inte är signifikant för att förklara 

variationen i EPSE. Utifrån R2 framgår det att modellen endast förklarar 1,43 % av 

variationen i EPSE. Att modellen erhåller ett lågt R2 kan bero på ett flertal faktorer. En 

möjlig förklaring är att det krävs fler eller andra kontrollvariabler. En annan möjlig faktor 

som kan orsaka ett lågt R2-värde är att den beroende variabeln EPSE innehåller en hög 

grad av oförklarlig variation som kan vara ett resultat av att analytiker är oförutsägbara 

individer. 

 

En teoretisk pelare i denna studie är agentteorin. Enligt Jensen och Meckling (1973) 

baseras agentteorin på förhållandet mellan två aktörer. En principal som vill ha någonting 

utfört och en agent som förväntas utföra något. Utöver detta förväntas agenten agera 

opportunistiskt, vilket innebär att agenten deltar i ett beteende som gynnar sig själv på 

bekostnad av principalen. En grundförutsättning för agentproblemet är att det finns 

asymmetrisk information där principalen inte har fullständig information om hur agenten 

sköter sitt uppdrag. Resultatet i delstudie 2 indikerar att analytiker inte använder 

information om insiderhandel för att minska mängden asymmetrisk information. Utifrån 

tidigare diskussion är insiderhandel relativt lättillgänglig information och kan bidra till 

att minska asymmetrisk information utan analytikers inblandning. En stor 

insiderförsäljning kan leda till en ökad övervakning från övriga aktieägare och kan 
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således komplettera analytikers bevakning av företagsledningen. Risken finns däremot att 

informationen misstolkas och att signalvärdet försämras om övriga aktieägare fokuserar 

för mycket på insiderhandel. 

 

Resultaten från delstudie 2 indikerar att analytiker varken inkluderar insiderhandel som 

skapar positiv eller negativ marknadsreaktion vid prognosmakande. Detta trots att 

marknadsreaktion efter insiderhandel kan tolkas som ett mått på asymmetrisk 

information, eftersom det genererar en prisförändring till följd av att privat information 

blir publik. Utifrån denna delstudie så reducerar analytiker inte förekomsten av 

asymmetrisk information genom att använda information om insiderhandel, samtidigt 

som en möjlig förklaring är att information redan inkluderas i analytikernas prognoser. 

Insiderhandel diskuteras inte av tidigare studier angående analytikers informationskällor 

(se bl.a. Buzby 1974; Most & Chang, 1979; Chang et al. 1983; Day 1986; Vergoossen 

1992; Vergoossen 1993; Pike et al. 1993; Breton & Taffler, 1995; Rogers & Grant 1997; 

Marton 1998; Barker 1998; Holland 1998a; Holland 1998b; Hellman 2000), således 

bidrar resultatet till framtida studier inom ämnet.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de viktigaste slutsatserna från tidigare analysavsnitt. Studiens 

teoretiska, praktiska och metodiska implikationer förtydligas. Avslutningsvis presenteras 

ett delavsnitt för vidare forskning som ger uppslag för ytterligare studier.  

 

Denna studie har undersökt informationsvärdet i insiderhandel och hur information om 

insidertransaktioner kan användas för att minska mängden asymmetrisk information. 

Studien har delats upp i två delstudier: I delstudie 1 undersöks huruvida insiderhandel kan 

användas för att prognostisera framtida lönsamhet på kort sikt. I delstudie 2 undersöks 

om analytiker använder insiderhandel vid kortsiktiga lönsamhetsprognoser. För att 

genomföra dessa två studier skapades regressionsmodeller som baserades på tidigare 

studier inom angränsande områden.  

 

Resultatet i delstudie 1 visar att det finns ett signifikant samband mellan insiderköp och 

lönsamhetsförändring på kort sikt. Tidigare studier bekräftar bland annat att insiders 

genererar abnormal avkastning och att insiderhandel skapar en marknadsreaktion. Denna 

studie bidrar till litteraturen genom att bekräfta ett samband mellan insiderköp och 

framtida lönsamhet på kort sikt. Således motiverar denna studie att insiderköp kan 

användas vid lönsamhetsprognoser på kort sikt. Noterbart är att det däremot krävs relativt 

stora insiderköp för att det ska ha ett väsentlig prognosvärde för framtida lönsamhet på 

kort sikt. Det kan dock inte bekräftas ett samband mellan insiderförsäljning och framtida 

lönsamhet på kort sikt. Svårigheterna med att hitta signifikanta samband för 

insiderförsäljning ligger i linje med tidigare studier av Fidrmuc et al. (2006) och Kallunki 

et al. (2009). Dessa författare argumenterar för att insiders motiv till försäljning är svårare 

att särskilja. 

 

Resultatet i delstudie 2 visar att det inte finns ett signifikant samband mellan insiderhandel 

och revidering av analytikers kortsiktiga lönsamhetsprognoser. Analytiker använder 

alltså inte insiderhandel för att minska förekomsten av asymmetrisk information mellan 

insiders och outsiders trots det signifikanta sambandet i delstudie 1. Denna slutsats ligger 

inte i linje med tidigare teori som argumenterar för att analytiker inkluderar all relevant 

information i sina prognoser. I denna studie presenteras två eventuella förklaringar till 

detta beteende: 1. Analytikerna är begränsade av sin kognitiva förmåga, vilket innebär att 
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de inte har möjlighet att inkludera all relevant information. 2. Analytikerna har tillgång 

till insiderinformation redan innan transaktionen sker till följd av återkommande samtal 

och möten med företagsledning. Utifrån detta går det att resonera om att det finns en 

substitutionseffekt mellan information om insiderhandel och kontakt med 

företagsledningen. Att insiderinformation är relativt lättillgänglig kan leda till att 

övervakning från analytiker ersätts med övervakning från andra aktieägare. Utifrån 

agentteorin kan till exempel en stor insiderförsäljning leda till en ökad övervakning från 

övriga aktieägare och kan således komplettera analytikers bevakning av 

företagsledningen.  

 

7.1 Implikationer 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är effektiva marknader och agentteorin. 

Studiens teoretiska bidrag är en ökad förståelse för hur insiderhandel kan användas för att 

minska förekomsten av asymmetrisk information som en del av ”information 

environment”. Denna studie bidrar även till förståelse för hur analytiker kan använda 

insiders tillgång till privat information som prognosverktyg. Dessutom bidrar studie till 

en utökad insikt om analytikers arbetsprocess och deras tillämpning av olika 

informationskällor. I tidigare avsnitt har studier presenterats som riktar kritik mot 

effektiva marknadshypotesen. Denna studie ger ytterligare argument för ifrågasättandet 

av en stark-form effektiv marknad. Dels så har insiders information om förändringar i 

lönsamhet, vilket utnyttjas i handel och dels så tar analytiker i genomsnitt inte hänsyn till 

detta vid prissättning av aktier. Detta innebär att asymmetrisk information förekommer 

vilket skadar marknadseffektiviteten. Analytiker hjälper investerare med risk och 

avkastning genom att bevaka företagsledningar och ge rekommendationer, men 

analytiker inkluderar inte information om insiderhandel trots att det skulle leda till bättre 

lönsamhetsprognoser. 

 

De praktiska implikationer från denna studie är hur informationsvärdet vid insiderköp kan 

användas för att prognostisera förändringar i företagets fundamentala värden på kort sikt. 

Denna insikt kan således vara värdefull för såväl institutionella investerare som 

privatsparare och analytiker. Analytiker som även tar hänsyn till information om 

insiderhandel har ett övertag gentemot andra analytiker eftersom informationen kan 

bearbetas för att skapa bättre lönsamhetsprognoser. Detta kan bidra till en effektivare 

marknad genom bättre informerade marknadsaktörer. 
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Slutligen bidrar denna studie med metodiska implikationer till följd av att studien 

undersöker samband som enligt vår kännedom inte tidigare studerats. En modell med 

teoretiskt förankrade variabler har utvecklats för att testa sambandet mellan insiderhandel 

och framtida lönsamhet på kort sikt. Framtida studier kan därför tillämpa och utveckla 

denna modell för att studera området ytterligare. Modellen kan till exempel utgöra 

grunden för att testa sambandet mellan insiderhandel och framtida lönsamhet på lång sikt 

och för att genomföra undersökningar i olika länder. 

 

7.2 Vidare forskning 

Under studiens gång har flertalet intressanta områden upptäckts som kan vara värdefulla 

att studera ytterligare. Resultatet från denna studie bekräftar ett samband mellan 

insiderköp i svenska börsnoterade företag och framtida lönsamhet på kort sikt. Resultatet 

från denna studie är endast generaliserbart för den svenska marknaden. Det kan därför 

vara intressant att studera sambandet i andra länder. Resonemang om transparens och 

eventuella substitutionseffekter kan tillföra ytterligare värde i en kontext där företagens 

rapportering är betydligt sämre än i Sverige. Ett välfungerande system för inrapportering 

av insidertransaktioner kan förbättra transparens och leda till bättre investeringsunderlag. 

 

En slutsats i denna studie är att det krävs relativt stora insiderköp för att det ska finnas ett 

väsentligt prognosvärde för framtida lönsamhet på kort sikt. Det finns flera intressanta 

faktorer att titta vidare på som till exempel företagsstorlek och insiders position i 

företaget. Det är troligt att informationsvärdet i insiderhandel är större i mindre företag 

samt att VD och CFO har mer information om företaget än andra insiders. Ytterligare 

aspekter hos insiders kan undersökas. En transaktion av en insider med bakgrund inom 

finansbranschen bör innehålla ett större informationsvärde än om transaktionen 

genomförs av en insider med bakgrund inom verkstadsindustrin. 

 

Denna studie undersöker kortsiktiga förändringar i lönsamhet. Detta besluts fattades efter 

att Lustgarten och Mande (1995) hade problem i sin studie med händelser på lång sikt. 

Det hade varit intressant att titta på det långsiktiga sambandet, vilket skulle kräva ett stort 

manuellt arbete för att kontrollera för tänkbara faktorer som påverkar lönsamheten. En 

studie som undersöker på lång sikt kan bidra med mer information om insiders 

tidsperspektiv vid handel.
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Appendix 

A.1 Test för multikollinearitet 

 

A.1.1 VIF-test: Hypotes 1 

Hypotes 1 - EPS Hypotes 1 - ROA Hypotes 1 - ROE 

Variabel VIF 1/VIF Variabel VIF 1/VIF Variabel VIF 1/VIF 

CV 1,02 0,9839 CV 1,02 0,9837 CV 1,02 0,9838 

TV 1,01 0,9859 TV 1,01 0,9858 TV 1,01 0,9859 

SEPS 1,00 0,9959 SROA 1,02 0,9829 SROE 1,03 0,9707 

CDSD 1,00 0,9977 CDSD 1,01 0,9899 CDSD 1,03 0,9747 

CQSQ 1,00 0,9958 CQSQ 1,01 0,9906 CQSQ 1,01 0,9933 

Mean VIF 1.01   Mean VIF 1.01   Mean VIF 1.02   

 

A.1.2 VIF-test: Hypotes 2 

Hypotes 2 - EPS Hypotes 2 - ROA Hypotes 2 - ROE 

Variabel VIF 1/VIF Variabel VIF 1/VIF Variabel VIF 1/VIF 

CV 1,00 0,9986 CV 1,00 0,9985 CV 1,00 0,9986 

TV 1,00 0,9995 TV 1,00 0,9998 TV 1,00 0,9999 

SEPS 1,00 0,9982 SROA 1,01 0,9875 SROE 1,05 0,9526 

CDSD 1,00 0,9977 CDSD 1,01 0,9869 CDSD 1,05 0,9526 

CQSQ 1,00 0,9964 CQSQ 1,00 0,9966 CQSQ 1,00 0,9963 

Mean VIF 1.00   Mean VIF 1.01   Mean VIF 1.02   

 

A.1.3 VIF-test: Hypotes 3 & Hypotes 4 

Hypotes 3 Hypotes 4 

Variabel VIF 1/VIF Variabel VIF 1/VIF 

CV 2,10 0,4772 CV 3,79 0,2635 

TV 1,00 0,9996 TV 1,00 0,9989 

CSEPS 1,04 0,9641 CSEPS 1,21 0,8297 

NA 2,09 0,4775 NA 3,80 0,2635 

CSES 1,04 0,9576 CSES 1,21 0,8279 

SEPSE 1,01 0,9923 SEPSE 1,00 0,9954 

Mean VIF 1.38   Mean VIF 2.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

II 

A.2 Driscoll-Kraay Panel Data Regression 

A.2.1 Delstudie 1 

A.2.1.1 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 1 (EPS) 

Driscoll-Kraay Regression 

EPS Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0073 0,0022 3,3200 0,0010*** 0,0030 0,0116 

CDSD -0,0030 0,0005 -5,7000 0,0000*** -0,0041 -0,0020 

CQSQ -0,0034 0,0026 -1,2900 0,1970 -0,0085 0,0018 

SEPS 0,2400 0,0058 41,5200 0,0000*** 0,2287 0,2513 

CV 0,0000 0,0000 -0,6100 0,5390 0,0000 0,0000 

_cons 0,1396 0,0510 2,7400 0,0060 0,0397 0,2395 

R-squared 0.0864   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 19224   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 465   * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.2.1.2 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 1 (ROA) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROA Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0045 0,0023 1,9800 0,048** 0,0000 0,0090 

CDSD -0,0051 0,0006 -9,1400 0,0000**** -0,0062 -0,0040 

CQSQ 0,0092 0,0027 3,3700 0,0010*** 0,0038 0,0145 

SROA 0,3500 0,0131 26,7300 0,0000*** 0,3244 0,3757 

CV 0,0000 0,0000 -2,5500 0,0110** 0,0000 0,0000 

_cons 0,2234 0,0530 4,2200 0,0000 0,1195 0,3272 

R-squared 0.0410   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 19224   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 465   * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.2.1.3 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 1 (ROE) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROE Coef. SE. t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0052 0,0030 1,7500 0,0810* -0,0006 0,0110 

CDSD -0,0030 0,0007 -4,0500 0,0000*** -0,0044 -0,0015 

CQSQ 0,0124 0,0035 3,4900 0,0000*** 0,0054 0,0193 

SROE 0,1055 0,0093 11,3100 0,0000*** 0,0872 0,1238 

CV 0,0000 0,0000 -0,7500 0,4550 0,0000 0,0000 

_cons 0,1149 0,0689 1,6700 0,0950 -0,0201 0,2499 

R-squared 0.0082   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 19224   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 465   * = Signifikant 10 % nivå 

 

 



  

 

III 

A.2.1.4 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 2 (EPS) 

Driscoll-Kraay Regression 

EPS Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0008 0,0011 0,7000 0,4860 -0,0014 0,0029 

CDSD -0,0010 0,0006 -1,7700 0,0760* -0,0022 0,0001 

CQSQ 0,0103 0,0101 1,0200 0,3100 -0,0096 0,0302 

SEPS 0,0197 0,0082 2,4100 0,0160** 0,0037 0,0357 

CV 0,0000 0,0000 -1,1200 0,2630 0,0000 0,0000 

_cons 0,3378 0,0559 6,0400 0,0000 0,2282 0,4473 

R-squared 0.0012   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 10195   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 422   * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.2.1.5 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 2 (ROA) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROA Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV -0,0009 0,0012 -0,7200 0,4700 -0,0033 0,0015 

CDSD -0,0004 0,0007 -0,6100 0,5420 -0,0017 0,0009 

CQSQ 0,0400 0,0113 3,5400 0,0000*** 0,0178 0,0622 

SROA 0,0840 0,0158 5,3200 0,0000*** 0,0531 0,1150 

CV 0,0000 0,0000 -1,7200 0,0860 0,0000 0,0000 

_cons -0,0522 0,0624 -0,8400 0,4030 -0,1745 0,0701 

R-squared 0.0045       *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 10195     ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 422      * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.2.1.6 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 2 (ROE) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROE Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV -0,0004 0,0016 -0,2500 0,8000 -0,0035 0,0027 

CDSD -0,0019 0,0008 -2,2300 0,0260** -0,0036 -0,0002 

CQSQ 0,0625 0,0143 4,3600 0,0000*** 0,0344 0,0905 

SROE 0,0085 0,0083 1,0100 0,3100 -0,0079 0,0248 

CV 0,0000 0,0000 -0,5800 0,5610 0,0000 0,0000 

_cons -0,2725 0,0790 -3,4500 0,0010 -0,4273 -0,1177 

R-squared 0.0025   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 10195   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 422   * = Signifikant 10 % nivå 

 

 

 

 



  

 

IV 

A.2.2 Delstudie 2 

A.2.2.1 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 3 

Driscoll-Kraay Regression 

EPSE Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0000 0,0001 0,5700 0,5660 -0,0001 0,0001 

SEPSE -0,0002 0,0002 -0,8100 0,4160 -0,0007 0,0003 

CSEPS -0,0001 0,0000 -2,8400 0,0050** -0,0002 0,0000 

CSES 0,0001 0,0002 0,2400 0,8100 -0,0004 0,0005 

NA -0,0008 0,0005 -1,6700 0,0950 -0,0017 0,0001 

CV 0,0000 0,0000 6,2700 0,0000*** 0,0000 0,0000 

_cons -0,0075 0,0040 -1,8800 0,0600 -0,0153 0,0003 

R-squared 0.0071   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 7301   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 296   * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.2.2.2 Driscoll-Kraay Regression: Hypotes 4 

Driscoll-Kraay Regression 

EPSE Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0000 0,0000 -0,3300 0,7440 -0,0001 0,0000 

SEPSE -0,0003 0,0014 -0,2600 0,7980 -0,0030 0,0023 

CSEPS 0,0000 0,0002 0,0300 0,9790 -0,0004 0,0005 

CSES 0,0003 0,0005 0,5500 0,5800 -0,0008 0,0014 

NA -0,0025 0,0005 -4,7800 0,0000* -0,0036 -0,0015 

CV 0,0000 0,0000 7,2600 0,0000* 0,0000 0,0000 

_cons 0,0051 0,0046 1,1200 0,2650 -0,0039 0,0141 

R-squared  0.0143     *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 4041     ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 261      * = Signifikant 10 % nivå 
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A.3 Robustness-test 
 

A.3.1 Driscoll-Kraay Regression 

A.3.1.1 Driscoll-Kraay Regression, mindre urval: Hypotes 1 (EPS) 

Driscoll-Kraay Regression 

EPS Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0034 0,0018 1,8600 0,0630* -0,0002 0,0069 

CDSD -0,0036 0,0005 -6,7500 0,0000*** -0,0047 -0,0026 

CQSQ -0,0091 0,0038 -2,4300 0,0150** -0,0165 -0,0018 

SEPS 0,1701 0,0064 26,5800 0,0000* 0,1576 0,1827 

CV 0,0000 0,0000 0,5500 0,5810 0,0000 0,0000 

_cons 0,1445 0,0554 2,6100 0,0090 0,0359 0,2531 

R-squared 0.0517   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 14297   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 311   * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.3.1.2 Driscoll-Kraay Regression, mindre urval: Hypotes 1 (ROA) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROA Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0022 0,0016 1,3900 0,1650 -0,0009 0,0053 

CDSD -0,0056 0,0005 -11,7600 0,0000*** -0,0065 -0,0046 

CQSQ 0,0084 0,0033 2,5300 0,0110** 0,0019 0,0149 

SROA 0,1947 0,0126 15,4100 0,0000*** 0,1699 0,2195 

CV 0,0000 0,0000 -3,1200 0,0020*** 0,0000 0,0000 

_cons 0,2041 0,0487 4,1900 0,0000 0,1086 0,2995 

R-squared 0.0255       *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 14297     ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 311      * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.3.1.3 Driscoll-Kraay Regression, mindre urval: Hypotes 1 (ROE) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROE Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0051 0,0036 1,4100 0,1580 -0,0020 0,0122 

CDSD -0,0088 0,0011 -8,0300 0,0000*** -0,0109 -0,0067 

CQSQ 0,0156 0,0075 2,0700 0,0390** 0,0008 0,0304 

SROE 0,0634 0,0141 4,4900 0,0000*** 0,0357 0,0911 

CV 0,0000 0,0000 -1,4700 0,1400 0,0000 0,0000 

_cons 0,4211 0,1108 3,8000 0,0000 0,2039 0,6384 

R-squared 0.0059        *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 14297     ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 311      * = Signifikant 10 % nivå 

 



  

 

VI 

A.3.1.4 Driscoll-Kraay Regression, mindre urval: Hypotes 2 (EPS) 

Driscoll-Kraay Regression 

EPS Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0001 0,0005 0,1800 0,8580 -0,0010 0,0012 

CDSD -0,0004 0,0004 -1,1600 0,2440 -0,0011 0,0003 

CQSQ 0,0203 0,0109 1,8600 0,0630* -0,0011 0,0417 

SEPS -0,0239 0,0060 -3,9800 0,0000*** -0,0357 -0,0122 

CV 0,0000 0,0000 -2,0000 0,0460** 0,0000 0,0000 

_cons 0,0522 0,0402 1,3000 0,1940 -0,0266 0,1310 

R-squared 0.0034   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 7595   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 281   * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.3.1.5 Driscoll-Kraay Regression, mindre urval: Hypotes 2 (ROA) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROA Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV -0,0013 0,0007 -1,7700 0,077* -0,0028 0,0001 

CDSD 0,0002 0,0005 0,4300 0,6660 -0,0008 0,0012 

CQSQ 0,0667 0,0149 4,4900 0,0000* 0,0376 0,0959 

SROA -0,0312 0,0150 -2,0700 0,0380** -0,0606 -0,0017 

CV 0,0000 0,0000 -1,9700 0,0490** 0,0000 0,0000 

_cons -0,1514 0,0549 -2,7600 0,0060 -0,2590 -0,0438 

R-squared 0.0044   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 7595   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 281   * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.3.1.6 Driscoll-Kraay Regression, mindre urval: Hypotes 2 (ROE) 

Driscoll-Kraay Regression 

ROE Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV -0,0018 0,0017 -1,0400 0,2960 -0,0052 0,0016 

CDSD -0,0031 0,0012 -2,6100 0,0090*** -0,0054 -0,0008 

CQSQ 0,1317 0,0346 3,8100 0,0000*** 0,0639 0,1994 

SROE -0,0416 0,0153 -2,7200 0,0070*** -0,0717 -0,0116 

CV 0,0000 0,0000 -0,7100 0,4780 0,0000 0,0000 

_cons -0,2462 0,1274 -1,9300 0,0530 -0,4959 0,0035 

R-squared 0.0047   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 7595   ** = Signifikant 5 % nivå 

Groups 281   * = Signifikant 10 % nivå 

 

 

 

 



  

 

VII 

A.3.2 Robustness test 

 

A.3.2.1 Robustness test: Hypotes 1 (Sammanfattning) 

Hypotes1 

    Robustness Robustness 

Driscoll-Kraay Driscoll-Kraay MedianRegression 

Reg.Est. EPS Sign EPS Sign EPS Sign 

TV 0,0073 0,0010*** 0,0034 0,0630* 0,0005 0,0000*** 

R-square   0.0864     0.0517         0.0004 

Reg.Est. ROA Sign ROA Sign ROA Sign 

TV 0,0045 0,048** 0,0022 0,1650 0,0001 0,0380** 

R-square   0.0410     0.0255     0.0000 

Reg.Est. ROE Sign ROE Sign ROE Sign 

TV 0,0052 0,0810* 0,0051 0,1580 0,0000 0,9000 

R-square   0.0082       0.0059      0.0000 

*** = Sign. 1 % nivå ** = Sign. 5 % nivå * = Sign. 10 % nivå 

 

A.3.2.2 Robustness test: Hypotes 2 (Sammanfattning) 

Hypotes2 

    Robustness Robustness 

Driscoll-Kraay Driscoll-Kraay MedianRegression 

Reg.Est. EPS Sign EPS Sign EPS Sign 

TV 0,0008 0,4860 0,0001 0,8580 0,0000 0,8160 

R-square   0.0012      0.0034      0.0002 

Reg.Est. ROA Sign ROA Sign ROA Sign 

TV -0,0009 0,4700 -0,0013 0,077* 0,0000 0,8440 

R-square   0.0045     0.0044    0.0006 

Reg.Est. ROE Sign ROE Sign ROE Sign 

TV -0,0004 0,8000 -0,0018 0,2960 0,0000 0,9450 

R-square   0.0025   0.0047   0.0007 

*** = Sign. 1 % nivå ** = Sign. 5 % nivå * = Sign. 10 % nivå 

 

A.3.2.3 Median regression: Hypotes 1 (EPS) 

Median regression 

EPS Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0005 0,0001 8,9800 0,0000*** 0,0004 0,0006 

CDSD 0,0000 0,0000 0,3200 0,7520 0,0000 0,0000 

CQSQ 0,0003 0,0001 3,6700 0,0000*** 0,0001 0,0004 

SEPS 0,0134 0,0002 84,6700 0,0000*** 0,0131 0,0137 

CV 0,0000 0,0000 0,4400 0,6600 0,0000 0,0000 

_cons 0,0033 0,0008 3,9000 0,0000 0,0016 0,0050 

R-squared 0.0004   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 19224   ** = Signifikant 5 % nivå 

    * = Signifikant 10 % nivå 



  

 

VIII 

 

A.3.2.4 Median regression: Hypotes 1 (ROA) 

Median regression 

ROA Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0001 0,0001 2,0700 0,0380** 0,0000 0,0002 

CDSD 0,0000 0,0000 1,0300 0,3020 0,0000 0,0000 

CQSQ 0,0000 0,0001 0,3400 0,7350 -0,0001 0,0002 

SROA 0,0011 0,0003 3,2700 0,0010*** 0,0004 0,0017 

CV 0,0000 0,0000 -0,3900 0,6980 0,0000 0,0000 

_cons 0,0002 0,0008 0,2600 0,7940 -0,0014 0,0018 

R-squared 0.0000     *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 19224     ** = Signifikant 5 % nivå 

         * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.3.2.5 Median regression: Hypotes 1 (ROE) 

Median regression 

ROE Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0000 0,0001 0,1300 0,9000 -0,0002 0,0003 

CDSD 0,0000 0,0000 1,5300 0,1260 0,0000 0,0001 

CQSQ 0,0012 0,0002 7,2400 0,0000*** 0,0008 0,0015 

SROE 0,0008 0,0004 1,7800 0,0750* -0,0001 0,0016 

CV 0,0000 0,0000 -0,3100 0,7540 0,0000 0,0000 

_cons 0,0005 0,0019 0,2600 0,7970 -0,0032 0,0042 

R-squared 0.0000   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 19224   ** = Signifikant 5 % nivå 

    * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.3.2.6 Median regression: Hypotes 2 (EPS) 

Median regression 

EPS Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0000 0,0000 0,2300 0,8160 0,0000 0,0000 

CDSD -0,0001 0,0000 -11,7200 0,0000*** -0,0001 -0,0001 

CQSQ 0,0033 0,0002 21,4700 0,0000*** 0,0030 0,0035 

SEPS -0,0045 0,0001 -33,6900 0,0000*** -0,0048 -0,0042 

CV 0,0000 0,0000 0,8800 0,3770 0,0000 0,0000 

_cons -0,0008 0,0005 -1,5500 0,1200 -0,0019 0,0002 

R-squared 0.0002   *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 10195   ** = Signifikant 5 % nivå 

    * = Signifikant 10 % nivå 
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A.3.2.7 Median regression: Hypotes 2 (ROA) 

Median regression 

ROA Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0000 0,0000 0,2000 0,8440 -0,0001 0,0001 

CDSD -0,0001 0,0000 -4,6700 0,0000*** -0,0002 -0,0001 

CQSQ 0,0165 0,0004 44,9900 0,0000*** 0,0158 0,0172 

SROA -0,0019 0,0006 -3,4100 0,0010*** -0,0030 -0,0008 

CV 0,0000 0,0000 0,5000 0,6170 0,0000 0,0000 

_cons -0,0023 0,0013 -1,7700 0,0770 -0,0048 0,0002 

R-squared 0.0006     *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 10195     ** = Signifikant 5 % nivå 

         * = Signifikant 10 % nivå 

 

A.3.2.8 Median regression: Hypotes 2 (ROE) 

Median regression 

ROE Coef. SE t P>t [95 %Conf.Interval] 

TV 0,0000 0,0002 -0,0700 0,9450 -0,0004 0,0004 

CDSD -0,0001 0,0001 -0,5700 0,5700 -0,0003 0,0002 

CQSQ 0,0323 0,0017 18,9100 0,0000*** 0,0289 0,0356 

SROE -0,0021 0,0011 -1,8900 0,0590* -0,0042 0,0001 

CV 0,0000 0,0000 0,0500 0,9590 0,0000 0,0000 

_cons -0,0043 0,0060 -0,7100 0,4800 -0,0161 0,0076 

R-squared 0.0007     *** = Signifikant 1 % nivå 

Obs 10195     ** = Signifikant 5 % nivå 

        * = Signifikant 10 % nivå 

 


