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ägarkoncentration, AAR, CAR, CAAR. 

Bakgrund och problemdiskussion: Det sker varje dag stora mängder av transaktioner av 

personer med skilda bakgrunder. Insiders är en del av dem och anses ha insyn i företag som 

inte är tillgänglig för utomstående. Detta påverkar förutsättningarna för marknadens aktörer 

vid aktiehandel där enskilda aktörer regelbundet kan tjäna på bekostnaden av andra. Sverige, 

Tyskland och USA utvecklar kontinuerligt regleringen för insiderhandeln men tidigare 

forskning visar, trots harmonisering i lagstiftningen, på skillnader mellan länderna. Detta 

antas bero på att länderna härstammar från olika legala familjer, vilket påverkar 

förutsättningarna på ländernas respektive marknader, och därför påverkar insiders förmåga till 

att skapa överavkastning.  

Syfte: Att undersöka om laglig insiderhandel genererar överavkastning jämfört med index och 

analysera om det finns skillnader mellan de undersökta länderna och vad skillnaderna kan 

bero på. 

Metod: Studien tar avsats i tidigare forskning och använder en kvantitativ metod där 90 

utsorterade bolag i Sverige, Tyskland och USA används för att inhämta insidertransaktioner 

mellan 2006 och 2012. Materialet analyseras sedan med hjälp av statistiska verktyg för att få 

svar på arbetes syfte. 

Resultat och slutsatser: Insiders har överavkastning för både köp och säljtransaktioner och 

bevisar att det finns ett informationsgap mellan insiders och utomstående intressenter. Det 

legala ursprunget kan ha en påverkan på förhållandet då det kopplas till insiders 

överavkastning genom ägarkoncentrationen och redovisningskvalitén som i sin tur påverkar 

insiderns förmåga till att skapa överavkastning. Insiderns position visas också ha en påverkan 

på överavkastningen där en högre position ger högre överavkastning, vilket går i linje med 

informationshierarkin. 



   

 

Abstract 
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Author: Erik Matthiesen och Jeff Andersson 

Supervisor: Christopher von Koch  

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Insiders’ abnormal return, a proportion measure of private information relative to 

public information. 

Key words: Insider trading, efficient market hypothesis, legal origin, ownership 

concentration, accounting quality, AAR, CAR, CAAR. 

Background and problem: Every day a large numbers of transactions occur by people with 

different backgrounds. Insiders’ are a part of them and are considered to have an insight in 

companies that is not accessible to outsiders. This affects the market conditions for the 

participants when trading stocks, where individual participants regularly have the possibility 

to earn abnormal returns at the expense of others. Although Sweden, Germany and the United 

States continually keep developing the insider trading regulation, research shows that 

insiders’ still have the ability to earn abnormal returns. The difference in insiders’ ability to 

earn abnormal returns is believed to be because of that the countries are from different legal 

families, which in turn influence the market conditions where the insider trading occurs. 

Purpose: To examine whether legal insider trading generates abnormal return relative to 

index and analyze whether there are differences between the studied countries and what the 

differences may be due. 

Method: The study takes ledge in previous research using a quantitative method where 90 

sorted companies in Sweden, Germany and the U.S. are used to gather insider transactions 

between 2006 and 2012. The data is then analyzed with statistical methods to find answers to 

the purpose of the study. 

Results and conclusions: Insiders have abnormal return for both the buy and sell 

transactions, which prove that there is an information gap between insiders and external 

stakeholders. The legal origin may have an effect on the relationship when it is linked to 

insiders’ abnormal return through ownership concentration and accounting quality, which in 

turn affects insiders’ ability to generate abnormal returns. The insiders’ position has also 

shown to have an impact on the abnormal returns, but is not completely consistent with the 

theory of information hierarchy.  
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1. Inledning 

Detta kapitel presenterar uppsatsens bakgrund och syftar till att göra läsaren bekant med 

begreppet insiderhandel. Därefter följer en problemdiskussion som lyfter fram grunden om 

varför insiders tjänar överavkastning på sin aktiehandel i det egna företaget. Denna diskussion 

mynnar ut i en problemformulering samt syftet med studien. Vidare görs en presentation av 

studiens bidrag samt de avgränsningar som gjorts, för att sedan avsluta kapitlet med 

uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Den finansiella marknaden har en viktig funktion för världens ekonomier och varje dag sker 

det stora mängder av transaktioner av personer med skilda bakgrunder. En del av de 

värdepapperstransaktioner som sker på aktiemarknaden görs av insiders, dessa transaktioner 

granskas av intressenter som till exempel statliga institutioner, analytiker och privatpersoner. 

Det finns en klar skillnad mellan legal och illegal insiderhandel. Detta arbete fokuserar enbart 

på den lagliga insiderhandeln i USA, Sverige och Tyskland, som regleras av respektive lands 

regelverk. Dessa tre länders insiderlagstiftning liknar varandra men det finns skillnader på 

detaljnivå. En insider definieras i Sverige som en person med direkt insyn i ett företag, som 

till exempel chefer, styrelsemedlemmar eller större aktieägare. Men även personer i nära 

relation till personer med direkt insyn i företag räknas som insiders, exempelvis make eller 

sambo. Det finns även de som i sitt yrke kommer i kontakt med känslig information om 

företag, exempelvis journalister och aktieanalytiker (Finansinspektionen (FI), 2013). USA 

definierar insiders på liknande sätt men inkluderar även privatpersoner som av misstag 

kommer över priskänslig information (Securities Exchange Commission (SEC), 2013). I 

Tyskland definieras insiders som personer med tillgång till priskänslig information, för ett 

bolagets aktiekurs, vilket inte allmänheten har tillgång till (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 2013).  

 

Insiders köp- och säljbeteende anses intressant eftersom de bedöms ha ett informationsövertag 

jämfört med övriga intressenter. Personer i dessa positioner innehar mer information om sitt 

företag och hur det kan komma att utvecklas i framtiden jämfört med utomstående personer. 

De kan inneha information om företaget som inte är offentliggjord, eller allmänt känd, 

information som kan ha en väsentlig påverkan på priset på finansiella instrument. Den privata 
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informationen klassificeras som insiderinformation och är inte olaglig, men kan potentiellt bli 

det beroende på hur den används (FI, 2013; SEC, 2013; BaFin, 2013). På grund av att insiders 

har tillgång till privat information som övriga marknadsaktörer inte kan ta del av uppstår en 

informationsasymmetri mellan parterna. Informationsasymmetri kan definieras som ett ojämnt 

förhållande av information mellan två parter, där den ena parten kan med hjälp av sitt 

informationsövertag utnyttja förhållandet till sin fördel gentemot den andra parten. 

Informationsasymmetrin mellan insiders och andra aktörer kan utnyttjas av insiders för att 

tjäna överavkastning genom värdepappershandel innan viktiga finansiella rapporter 

tillkännages. Med överavkastning menas att avkastningen från insiderhandeln överstiger 

avkastningen som den underliggande aktien ger under en viss period. Lakonishok & Lee 

(2001) menar till exempel att företagsledning och styrelse har mer kunskap om sitt företag än 

utomstående intressenter. Insiders, som är insatta i den dagliga verksamheten, innehar 

kunskap om när nästa produkt kommer att lanseras och när företagets lager växer, information 

som en utomstående person inte har tillgång till. Detta är en anledning till varför 

uppmärksamheten riktas mot insiders och deras aktiehandel. Många investerare använder sig 

av insiders köp och försäljning av aktier för att förutse en hög avkastning, och det finns fonder 

som använder insiderhandel som indikatorer på vilka aktier som skall ingå i fondportföljen 

(Scientia, 2013). 

 

På grund av informationsklyftan mellan insiders och utomstående har det vuxit fram en 

omfattande lagstiftning som skall förhindra utnyttjandet av informationsasymmetrin. Ett 

exempel på detta är att det i ett flertal länder är lag på att personer i insiderställning måste 

offentliggöra sina transaktioner för värdepapper gällande det företag de har insyn i. Detta 

bidrar till att allmänheten får ta del av informationen i ett tidigare skede, vilket minskar 

riskerna för att insiders utnyttjar sitt informationsövertag. USA har en lång historia av 

insiderlagstiftning som sträcker sig tillbaka till 1934, då Securities Exchange Act trädde i 

kraft. Lagstiftningen skärptes i och med Sarbanes-Oxley Act 2002 då insiders blev skyldiga 

att rapportera sin handel till SEC senast två dagar efter transaktionsdagen. Sarbanes-Oxley 

Act innebar en stor förändring. Tidigare var det tillräckligt att handel rapporterades in senast 

tio dagar efter den månad då transaktionen ägt rum. (Fidrmuc, 2010). I Sverige började 

insiderhandel uppmärksammas först på 1970-talet och då tillämpades självreglering där 

marknadens aktörer själva utvecklade praxis och regelverk för hur insiderhandeln skulle 
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hanteras (Dardas & Güttler, 2011). Reglering mot insiderhandeln uppkom i Sverige 1985 och 

på 1990-talet anpassades lagen efter uppkomsten av EU-direktiv. 

 

Medlemsländerna i Europa fick stor frihet att ratificera direktiven vilket ledde till att olika 

former av insiderlagstiftning tillkom med varierande effektivitet. Enligt tysk lagstiftning 

skulle insiderhandel inrapporteras utan dröjsmål, men bristen på specificering ledde till att 

lagen inte efterlevdes i praktiken utan ledde till stora dröjsmål. Inrapporteringen i Tyskland 

förbättrades avsevärt 2003 i och med Market Abuse Directive. Lagstiftningen skärptes 

ytterligare 2004 genom EU direktivet Transparency Directive, som innebar att handel skulle 

inrapporterat inom fem dagar från transaktionsdatum. Sverige anpassade direktivet till att 

insiders även fick handelsförbud 30 dagar innan årsrapport och kvartalsrapport (Dardas & 

Güttler, 2011) 

 

Milton Friedman (2003) ställer sig kritisk till att lagstifta emot insiderhandel, speciellt 

handelsförbud som har negativa effekter på den effektiva marknaden. Eftersom den 

information som når marknaden via insiderhandel, skjuts upp vid handelsförbud, anses 

marknaden gå miste av den mest korrekta informationen om ett företags och dess framtid. 

Argument för lagstiftning mot insiderhandel är att insiders inte ska kunna utnyttja sitt 

informationsövertag och göra vinster på bekostnaden av oinformerade handlare. Om insiders 

kontinuerligt kan utnyttja oinformerade handlare skulle förtroendet på aktiemarknaden minska 

(Milton Friedman, 2003). 

 

Insiders möjlighet till att tjäna överavkastning är föremål för forskning både nationellt och 

internationellt (Jaffe, 1974; Finnerty, 1976; Seyhun, 1986; Lakonishok & Lee, 2001) och i 

Sverige (Wahlström, 2003; Lidén, 2005). Studierna har sin utgångspunkt från Fama (1970) 

och utgår från att aktiemarknaden är effektiv och att aktiekurser justeras direkt till all 

tillgänglig information om bolaget, vilket i så fall leder till att aktiekurser har en korrekt 

prissättning. Beroende på vilka förutsättningar som finns på marknaden kan den anta olika 

former av effektivitet. Exempelvis har marknadens tillgång till information en stark påverkan 

på marknadseffektiviteten. Om alla marknadsaktörer har tillgång till all tillgänglig 

information på marknaden ses den som effektiv (Fama, 1970). Marknadens effektivitet kan 

testas genom att följa insiders avkastning för att jämföra den mot utomstående investerares 

avkastning. Om insiders avkastning konstant är högre än för utomstående investerare, visar 
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detta på en hög informationsasymmetri på aktiemarknaden. Denna informationsasymmetri 

kan skilja sig mellan länder beroende på vilka förutsättningar som råder i landet. Exempelvis 

kan väl fungerande rättssystem och marknadsvillkor leda till lägre informationsasymmetri och 

därmed en mer effektiv marknad i landet. Detta gör att marknadseffektiviteten och 

informationsasymmetrin kan testas på den svenska, tyska och amerikanska genom att 

undersöka hur pass mycket överavkastning insiders erhåller i jämförelse mot övriga aktörer.  

 

Informationsasymmetrin kan också skilja sig åt hos insiders beroende på vilken position som 

insidern innehar. Detta förklarar Seyhun (1986) med teorin om informationshierarki, som 

innebär att information flödar uppåt i företagshierarkin (Alchian & Demsetz, 1972). Detta 

skulle innebära att insidern som är högst upp i företagshierarkin innehar mest information om 

företaget och dess framtid. I samband med informationsflödet uppstår agent-principal 

problematik, som kan leda till problem då representanter i företaget kan undanhålla eller 

försena framkomsten av information för att på så sätt utnyttja sitt informationsövertag och 

göra vinst på handel med företagets aktie. Insiders kan tjäna på både uppgång och nedgång i 

företags aktie vilket leder till agent-principal problematik då de kan välja mellan att antingen 

arbeta för företagets framgång eller att motarbeta företaget (Padilla, 2002).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det legala ursprunget antas ha en påverkan på ägarstrukturen och redovisningskvalitén, som i 

sin tur kan ha en påverkan på informationsasymmetrin i landet. La Porta et al. (1998) visar att 

det finns ett samband mellan det legala ursprunget för ett land och dess investeringsskydd, 

genom att de undersökta länderna delas in i grupper beroende på deras legala ursprung visas 

det att det finns en signifikant skillnad mellan gruppernas investeringsskydd. Vidare kan det 

påvisas att ett lands investeringsskydd har en påverkan på dess ägarstruktur och hur pass 

tillförlitlig redovisningen är. La Porta et al. (1998) menar att företag anpassar sig efter 

rådande investeringsskydd genom att antingen ha en hög eller låg ägarkoncentration. En 

investerare kan vid svagt investeringsskydd riskera att bli utnyttjad av större aktieägare och 

avstår därför från att investera vilket gör att företag får färre ägare och ökad 

ägarkoncentration. Samma effekt sker då en större aktieägare, på grund av lågt 

investeringsskydd, inte vill sprida sitt ägande eftersom det medför risken att bli utnyttjad av 

andra investerare som anskaffar sig ett stort ägande i bolaget (La Porta et al., 1998). Ett svagt 
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investeringsskydd bör således leda till att informationsasymmetrin ökar, vilket enligt La Porta 

et al. (1998) skulle innebära att aktiemarknaden i Tyskland präglas av en mer 

informationsasymmetrisk marknad och av en mindre effektiv marknad. I motsats till detta 

placerar sig USA, som påstås ha ett högt investeringsskydd, vilket därmed ska leda till en 

lägre informationsasymmetri mellan insiders och övriga intressenter. I kontrast till detta finner 

Fidrmuc et al. (2006) att ett koncentrerat ägande kan få följden att övervakningen av 

företagets ledning ökar, eftersom stora aktieägare ofta både har tid och kunskap till att göra 

det. Ett spritt ägande kan möjliggöra för insiders att ha ett större informationsövertag, det vill 

säga mer privat i förhållande till publik information i det avseende att en mindre aktieägare 

inte har resurser att tillgodogöra sig all publik information. Detta skulle innebära att länder 

med spritt ägande som USA antas ha högre informationsasymmetri, det vill säga att insiders 

kan ha högre överavkastning i dessa.  

 

Investeringsskyddet antas påverka både ägarkoncentrationen och redovisningskvalitén. I 

studien av La Porta et al. (1998) används redovisningskvalité som ett kriterium för att 

fastställa investeringsskyddet. Ett starkt skydd för investerare bör därför medföra att det även 

råder en relativt hög redovisningskvalité. . Det finns ett antal sätt att mäta redovisningskvalité, 

exempelvis genom att undersöka om det förekommer redovisningsmanipulation. Det 

förmodas att redovisningsmanipulation får följden att redovisningskvalitén minskar eftersom 

mängden av korrekt information minskar i rapporterna, vilket leder till att de inte längre 

återger en korrekt bild av den verkliga situationen i företaget. Förhållandet mellan 

investeringsskydd och redovisningsmanipulation visas av Leuz et al. (2003) som menar att 

redovisningsmanipulation är vanligare i länder med svagare investeringsskydd och tvärt om. 

Nivån på ett lands redovisningsmanipulering bör därför ha en avgörande roll i 

redovisningskvalitén då Leuz et al. (2003) även visar på att kvalitén på den finansiella 

redovisningen påverkar förhållandet mellan offentlig och privat information, det vill säga hur 

mycket information som offentliggörs till marknaden och hur pass tillförlitlig den är. Orsaken 

till att länder med starkt investeringsskydd har lägre grad av redovisningsmanipulation och 

därmed högre redovisningskvalité är enligt Leuz et al. (2003) att investeringsskyddet 

begränsar insiders incitament att privat utnyttja sin ställning i företaget. Detta får följden att 

informationsasymmetrin blir lägre och därmed blir även överavkastningen från insiders lägre.  

Den tidigare diskussionen har visat på att det finns en tydlig koppling mellan det legala 

ursprunget och vilken grad av investeringsskydd som kommer till följd av det, samt att det 
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legala ursprunget påverkar ägarstruktur och redovisningskvalité. Vidare kommer en 

diskussion framföras om hur ägarstruktur och redovisningskvalité påverkar förhållandet 

mellan andelen privat eller offentlig information på aktiemarknaden. Till denna diskussion 

sammanförs även hur lagar och rekommendationer påverkar informationsutgivningen till 

aktiemarknaden.  

 

Företag anpassar sig till det investeringsskydd som finns på marknaden som visar sig genom 

att de har ett koncentrerat eller spritt ägande. Länder med starkare skydd för investerare 

tenderar att ha betydligt fler företag med spritt ägande enligt La Porta et al. (1998). Tendensen 

bör vara logisk då ett sämre investeringsskydd leder till att investerare undviker att placera 

sina pengar i en verksamhet där investeringarna är utom deras kontroll. La Porta et al. (1998) 

menar att anpassningen sker på grund av att investerare riskerar att bli utnyttjade av 

majoritetsägare då dessa kan utnyttja sin kontroll till sin privata fördel. Det går även att 

förmoda att ett lågt investeringsskydd leder till att de som är majoritetsägare gör allt för att 

fortsätta behålla kontrollen och de fördelar som kommer i samband med det, vilket intygas av 

La Porta et al. (1998) som hävdar att majoritetsägare önskar att behålla sin kontroll i företagen 

trots fördelarna med att få in nytt kapital genom flera ägare som bidrar till företagens tillväxt. 

Det framförs också att majoritetsägare använder sig av olika former av kontrollmetoder för att 

kunna få in mer kapital och samtidigt fortsätta ha kontrollen. Som exempel på detta räknas 

aktier med differentierad rösträtt, korsvist ägande och pyramidägande som tillåter en 

kontrollägare att få fler rösträtter i ett företag jämfört med andelen kapital som ägaren 

investerat, som ofta förekommer i Sveriges företag (La Porta et al. 1998). 

 

Ägarstrukturens koppling till andelen privat eller offentlig information på aktiemarknaden kan 

bevisas genom att undersöka hur aktiemarknaden reagerar på insiderhandeln beroende på 

vilken ägarstruktur företag har (Fidrmuc et al. (2006)). Faktorer som utomstående 

majoritetsägare, styrelsemedlemmar med stort aktieägande och typen av majoritetsägare har 

en påverkan på aktiemarknadens reaktion av insiderhandel i företaget. Att aktiemarknaden 

skiljer på hur pass informativ insiderhandeln är i bolag med olika former av ägandestruktur 

tyder på att ägarstrukturen bidrar med något till bolagen. Fidrmuc et al. (2006) menar att 

ägarstrukturen påverkar hur pass effektiv övervakningen av ledningen är, vilket påvisas 

genom att marknadens reaktion på insiderhandel är mindre i företag som ägs av andra bolag, 

eller individer eller familjer som inte sitter med i styrelsen, vilket visar på att insiderhandeln 
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tillför mindre information. Den starka övervakning och inflytandet som kommer som följd av 

dessa ägare minskar informationsasymmetrin mellan insiders och utomstående intressenter. 

Aktiemarknaden reagerar således mindre på insiderhandel från insiders som är mer 

övervakade eftersom de anser att den ökade övervakningen bidrar till att mer information 

lämnas ut till företagets intressenter samt att den informationen redan har justerats in i 

aktiekursen. I kontrast till detta står företag som har större aktieägare med sämre förmåga till 

övervakning av företagsledningen, exempelvis institutionella ägare. I dessa företag ger 

insiderhandel en kraftigare reaktion på aktiemarknaden eftersom informationsasymmetrin 

mellan insiders och utomstående investerare anses vara högre. Institutionella ägare är enligt 

Mayer & Renneboog (2001) och Faccio & Lasfer (2002) inte är intresserade av att övervaka 

ledningen i de företag de har investerat i. Fidrmuc et al. (2006) bekräftar detta genom att 

empiriskt påvisa att insiderhandel är i större grad informativt i företag med olika former av 

institutionella ägare. Företag med koncentrerat ägande bör därför ha en starkare förmåga till 

övervakning, vilket reducerar företagsledningens handlingsutrymme och resultera i en mer 

korrekt värderad aktie. I kontrast till detta står företag med spritt ägande eftersom de anses ha 

svagare ägare, som därmed har svagare förmåga att påverka en stark företagsledning. Detta 

förhållande kan kopplas till agent-principal problematiken som uppstår i samband med en 

alltför stark företagsledning. Andelen privat information kan därför antas vara mindre i 

företag med koncentrerat ägande och tvärt om i företag med spritt ägande.   

 

Förhållandet mellan privat och offentlig information påverkas av förutsättningarna som finns 

på marknaden, det vill säga att informationsförhållandet påverkas av de lagar och 

rekommendationer som råder på marknaden. Syftet med reglering av insiderhandel är enligt 

Dardas et al. (2011) att insiderpersoner med privata informationsfördelar inte ska kunna 

utnyttja informationen på bekostnaden av utomstående aktörer. Milton Friedman (2003) 

motsätter sig dock vissa delar av insiderlagstiftning och menar att förbud mot insiderhandel 

förhindrar att den mest korrekta informationen om ett företag och dess framtidsutsikter 

kommer fram till marknaden i och med att den skjuts upp till perioden då handeln igen är 

laglig för insiderpersoner.  Insiderhandeln regleras eftersom insiders antas ha mer information 

jämfört med andra intressenter, regleringarna finns till för att skapa mer jämna förutsättningar 

för alla marknadens aktörer. I informationssyfte är det fördelaktigt om informationen når 

marknaden snabbt, vilket sker då insiders får handla utan handelsstopp som signalerar 

information till marknaden och innebär en snabbare prisjustering i aktiekursen. Om den 
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privata informationen i ett snabbare skede offentliggörs bör informationsasymmetrin därmed 

minska. Konsekvensen av att inte ha ett handelsstopp av insiderhandel vid känsliga tidpunkter 

som vid ekonomiska rapporter kan få följden att insiders får möjlighet att kontinuerligt erhålla 

överavkastning på sin handel då de är först ut med att handla på privat information. 

 

Det finns skillnader i insiderlagstiftning beroende på landet i fråga och dessa skillnader bör 

vara distinkta i länder som härstammar från olika legala ursprung. Det legala ursprunget har 

en påverkan på hur ett lands ägarstruktur blivit utformat samt dess redovisningskvalité. Dessa 

två faktorer påverkar i sin tur den information som når ut till marknaden. La Porta et al. 

(1998) kategoriserade länder på basis av bland annat investeringsskydd vilket ledde till att 

olika grupper kunde urskiljas. Resultaten är intressanta att vidareutveckla för att se hur dessa 

faktorer har påverkat förhållandet mellan privat och offentlig information på aktiemarknaden. 

För att kasta ljus över dessa skillnader används USA som representant för den engelska 

common law gruppen, Sverige som representant för den skandinaviska civil law gruppen och 

Tyskland som representant för den tyska civil law gruppen. Dessa länder har även skillnader 

när det kommer till deras insiderlagstiftning. Den svenska och tyska insiderlagstiftningen har 

harmoniserats i och med EU direktiv som drivit fram minimum krav för länderna, men 

samtidigt har de enligt Dardas et al. (2011) fått ett brett handlingsutrymme för hur 

insiderlagarna utformas så länge de upprätthåller minimum kraven. Detta har lett till att 

insiderlagstiftningen skiljer sig åt bland EU:s medlemsländer. Ett exempel på detta är att 

insiderhandel i Tyskland som sammanlagt understiger 5 000 EUR per år inte behöver 

rapporteras till deras tillsynsmyndighet, medan det i Sverige är lagstadgat att all form av 

handel som görs av insiders måste rapporteras till finansinspektionen. Sverige har även valt 

att införa ett insiderhandelförbud som omfattar 30 dagar innan finansiella rapporter som års- 

eller kvartalsredovisningar, vilket gör att utomstående intressenter går miste om de signaler 

som insiderhandel vanligtvis signalerar. USA har gått ännu ett steg längre i sin reglering av 

insiderhandel, då de infört en regel som kräver att vinster från insiderhandel måste återbetalas 

till företaget om de realiseras på en tidsperiod som är kortare än 6 månader (Securities 

Exchange Act regel 16b). Denna reglering kan få följden att marknaden anpassar sig till att 

tolka insiderhandel från ett mer långsiktigt perspektiv. 

 

Det finns ytterligare skillnader mellan USA och EU-reglerade Sverige och Tyskland som 

exempelvis tiden för inrapportering av insiderhandel. Insiders i USA är skyldiga att rapportera 
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sin handel senast två dagar efter transaktionsdagen medan insiders i Sverige och Tyskland ska 

rapportera sin handel inom fem dagar från transaktionsdatum. Denna tidsåtskillnad får 

konsekvensen att marknaden i USA får tillgång till insiderhandel tidigare jämfört med Sverige 

och Tyskland. I och med att marknaden i ett tidigare skede får tillgång till 

insidertransaktionen gör detta att den är mer aktuell vilket i sin tur kan leda till att marknaden 

reagerar kraftigare på den nya informationen (Dardas et al. (2011)). Informationen anses vara 

mer aktuell eftersom den korta rapporteringstiden minskar risken för att information hunnit 

läcka ut. I kontrast till detta står en längre rapporteringstid, vilket kan få konsekvensen att 

informationen inte anses vara lika aktuell av marknaden eftersom den redan kan ha läckt ut. 

 

För att marknaden ska kunna göra en korrekt värdering av ett börsnoterat företag behövs det 

tillförlitlig information som speglar dess korrekta värde. Om det inte finns tillräckligt med 

information kan detta leda till en mindre korrekt värdering på grund av osäkerheten som 

uppkommer med informationsbristen. För att en marknad ska vara effektiv ska alla aktörer på 

marknaden ha tillgång till all tillgänglig information enligt Fama (1970), vilket innebär att 

aktiepriset reflekterar all tillgänglig information och ger en korrekt bild av företagets värde. 

Detta är dock sällan fallet eftersom insiders har starka incitament att skydda sina privata 

informationsfördelar. Insiders har tillgång till mer information och då de anses utnyttja den till 

sin fördel vid sin handel tyder det på att marknaden inte är helt effektiv om de kontinuerligt 

kan göra en överavkastning. Marknaden kan fortfarande vara effektiv menar Fama (1970) om 

ett tillräckligt stort antal aktörer på marknaden har tillgång till all tillgänglig information. Att 

räkna alla insiders som ett tillräckligt stort antal av hela marknaden är däremot inte korrekt. 

För att hantera konflikten med att insiders har tillgång till mer information jämfört med 

utomstående, det vill säga den informationsasymmetrin som finns mellan insiders och 

utomstående intressenter, reglerar länderna insiderhandeln och ställer krav på att företagen 

ska vara mer öppna när det gäller insiders handel av företagens aktier vilket diskuterades 

ovan.  

 

La Porta et al. (1998) visar hur investeringsskydd påverkar ägarkoncentrationen och vidare 

visar Leuz et al. (2003) sambandet mellan investeringsskydd och dess påverkan på 

redovisningskvalité. Ägarkoncentrationen och redovisningskvalitén påverkar i sin tur hur 

förhållandet mellan privat eller offentlig information ser ut på marknaden. Där ett land med 

lägre ranking gällande investeringsskydd anses ha sämre eller färre regler som uppmanar 
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bolag till att offentliggöra information, vilket leder till en större informationsasymmetri 

mellan insiders och utomstående.  En högre informationsasymmetri ger en mindre effektiv 

marknad då effektiviteten mäts i hur mycket information som är tillgänglig till dess aktörer. 

Detta får effekten att länders legala ursprung och reglering påverkar förutsättningarna för 

marknaden och därmed dess effektivitet. Enligt La Portas (1998) rankning av det legala 

ursprunget anses common law länder oftast ha starkare investeringsskydd medan Franska civil 

law har det svagaste. Skandinaviska och Tyska civil law länder placerar sig där i mellan. 

Detta bör medföra marknaden i ett common law land har den högsta andelen offentlig 

information medan Franska civil law har den högsta privata andelen.  

 

Informationsasymmetrin mellan insiders och utomstående intressenter varierar även i 

företagen. Tidigare diskuterades att marknaden reagerar olika på insiderhandeln beroende på 

ägarstrukturen där starka kontrollerande ägare med en tydlig övervakningsroll gav en mindre 

reaktion hos marknaden vid tillkännagivande av insiderhandeln (Fidrmuc et al., 2006). 

Tillgången till information skiljer sig även mellan insiders då informationen flödar uppåt i 

företagets hierarki enligt Alchian & Demsetzs (1972). Det kan därför antas att insiders som 

tillhör den högsta ledningen har tillgång till mer information om värdeförändringar i ett 

företag jämfört med insiders som har lägre positioner. Detta bör leda till att marknaden 

reagerar starkare på insiderhandel från den högsta ledningen. Fidrmuc (2006) prövar denna 

hypotes men finner inget stöd för att insiders i den högsta ledningen tjänar högre 

överavkastning på deras handel, vilket förklaras med att VD är mindre benägen att handla på 

sitt informationsövertag på grund av en mer omfattande övervakning av marknaden. I kontrast 

till detta finns resultaten från Seyhun (1986) som får stöd för att insiderns position har 

betydelse för överavkastningen och visar att den är högst i hierarkisk ordning. En anledning 

till varför hypotesen om informationshierarki inte stöds kan vara på grund av att händelser 

med påverkan på företagets framtid kan uppstå lokalt, för att sedan rapporteras uppåt i 

företagets hierarki. Detta förhållande gör att VD inte nås av informationen först eftersom 

informationen först passerar via andra agenter inom företaget för att sedan nå VD. 

Informationen kan under denna tid ha tagits till bruk av andra agenter eller hunnit läcka ut till 

marknaden. Om marknaden antar att det finns en sådan tidsförskjutning innan VD nås av 

information bör detta leda till att marknaden tolkar VD:ns handel som mindre informativ. 

Detta förhållande till informationsflöde samt den ökade övervakningen som VD utsätts för 

från olika intressenter kan vara faktorer som leder till att VD har lägre överavkastning jämfört 
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med andra insiders. Insiders som inte blir övervakade i samma omfattning som VD och som 

är nära till informationens ursprungskälla, kan om de väljer att utnyttja sin privata information 

vara först ut att handla på den, vilket kan leda till en högre överavkastning.  

 

Agent-principal problematiken består av att det finns en intressekonflikt mellan agenten och 

principalen (Fama och Jensen, 1983). Ägarna har ett incitament till att övervaka företagets 

ledning, det vill säga de agenter som styr över hur ägarnas kapital hanteras i de uppdrag som 

utförs inom företagets ramar. Eftersom agenter anses arbeta för sina egna intressen och gärna 

utnyttjar sina privata kontrollfördelar finns styrelsen till som en motvikt och agerar som 

övervakare av företagsledningen för att skydda ägarnas intressen. Insiders incitament till att 

utnyttja sina privata kontrollfördelar leder till att de kan välja att motarbeta företaget och tjäna 

överavkastning genom att spekulera mot företaget i sin aktiehandel. Enligt Padilla (2002) 

finns en risk för att insiders kan förhindra eller försena att information rapporteras upp till 

ledningen, detta bidrar till att marknaden och företagets ägare får ta del av viktig information i 

ett senare skede. Agent-principal problematiken bidrar till att det uppstår 

informationsasymmetri på marknaden vilket möjliggör för insiders att handla på privat 

information. Detta scenario hamnar i en gråzon för vad som är lagligt och olagligt men är 

fortfarande relevant att belysa på grund av bieffekterna som kan komma av att insiders 

förhindrar eller försenar information. Eftersom det ökar tiden för information att nå 

marknaden och därmed även andelen privat information vilket ökar informationsasymmetrin.  

Agent-principal problematiken antas vara mer påtaglig i företag som har svaga ägare och 

dålig övervakning, det vill säga i företag med spritt ägande och en majoritet av institutionella 

ägare. Spritt ägande förekommer dock oftast i länder som har ett starkt investeringsskydd 

enligt La Porta et al. (1998) och det starkare investeringsskyddet antas fungera som ett 

substitut för övervakning då insiders ska förhålla sig till regler som förhindrar dem att agera 

fritt efter deras intresse. Insiderns överavkastning påverkas negativt av en stark övervakning 

samt av ett starkare investeringsskydd, vilket gör det intressant att ta med båda urvalen i 

studien för att se om skillnader kan urskiljas.  

 

Överavkastningen från insiderhandel används i detta arbete som ett mått på andelen privat 

eller offentlig information på marknaden. Insiderhandel anses förmedla ny information till 

marknaden eftersom insiders antas utnyttja sitt informationsövertag vid handel med företagets 

aktie. Insidertransaktioner kan tolkas av utomstående intressenter som att det har skett en 
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förändring av företagets framtidsutsikt, vilket gör att marknaden justerar sig efter denna nya 

information genom att följa insidertransaktionen. Då insiderns transaktion sker före den 

övriga marknaden leder detta till att insiderns handlade aktiekurs får ta del av en större 

prisjustering än den övriga marknaden, detta förhållande, att insidern är först ut med sin 

handel skapar grunden för insiderns överavkastning. Detta samband har tidigare bevisat av ett 

flertal studier, bland annat Jaffe (1974), Finnerty (1976), Lakonishok och Lee (2001) som 

visade med data från USA att insiders tjänar överavkastning och att allmänheten anser att 

deras handel tillför marknaden ny information. 

 

Cziraki et al. (2011) stödjer utöver ovan nämnda scenario även det faktum att insiders tjänar 

överavkastning dagarna efter sin insiderhandel, som visar på att marknaden anser att 

insiderhandel visar på att ny information tillkommit. Detta är i linje med tidigare studier som 

även visar på att marknaden reagerar kraftigare då insiders köper aktier än då de säljer aktier. 

Cziraki et al. (2011) anser att det beror på att en försäljning kan ske på grund av andra orsaker 

än utnyttjandet av privat information, exempelvis vid behov av likvida medel. Det kan även 

vara på grund av att insidern vill diversifiera sina tillgångar. Detta argument stöds av 

resultaten från Jeng et al. (2003) och Lakonishok & Lee (2001) som visar med data från USA 

att överavkastningen från insiders säljtransaktioner är mindre än vid köptransaktioner. Det är 

enligt Kallunki et al. (2009) och Huddart (2007) relativt vanligt att styrelsemedlemmar och 

ledning får kompensation i form av aktier vilket betyder att en försäljning nödvändigtvis inte 

behöver vara en varningssignal för företagets framtid, utan att det kan vara en konvertering av 

aktiekompensationer till pengar. Köp av aktier har troligtvis däremot färre orsaker då ett 

ekonomiskt överskott kan placeras på många sätt men att det mest sannolika syftet är att göra 

en avkastning (Lidén, 2007). 

 

Tidigare diskuterades att länder med olika legala ursprunget skiljer sig när det kommer till 

investeringsskydd, som antas påverka förutsättningarna för andelen privat eller offentlig 

information på marknaden. Fokus i detta arbete kommer därför att läggas på att undersöka 

länder från olika legala ursprung då de skiljer sig åt när det gäller ägarkoncentrationen och 

redovisningskvalitén vilket kan antas ha påverkan på insiders förmåga till överavkastning.  

 

Ett common law land som USA, med starkt investeringsskydd, strikta lagar och spritt ägande 

kan antas leda till att insiders får svårt till att tjäna överavkastning. Dock visar Coffee (2005) 
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att USA har haft problem med redovisningsmanipulation, vilket har bidragit till att insiders 

har kunnat tjäna överavkastning på bekostnad av mindre informerade aktieägare. Leutz et al. 

(2003) menar att ett spritt ägande kan ha negativ effekt på informationsutgivningen till 

företagets intressenter som därmed också möjliggör överavkastning, eftersom att det leder till 

att informationsasymmetrin ökar. Detta skulle kunna resultera i att insiders i Sverige, som har 

relativt hög ägarkoncentration erhåller låg eller ingen överavkastning alls. Tysklands 

ägarkoncentration hamnar mellan USA och Sverige vilket kan betyda att överavkastningen 

från insiders hamnar mellan de andra två länderna. Dardas et al. (2011) stödjer detta argument 

eftersom deras resultat hos engelska common law länder, Storbritannien och Irland uppvisade 

den starkaste marknadsreaktionen på insiderhandeln, som också hade den mest spridda 

ägarkoncentrationen. Sverige och Tyskland visade däremot på måttliga resultat enligt Dardas 

et al. (2011) och påtalar att ägarkoncentrationen är en bidragande faktor som leder till den 

lägre informationsasymmetrin. Leutz et al. (2003) menar att investeringsskyddet påverkar 

redovisningskvalitén och som i sin tur har ett samband med mängden information som ges ut 

till marknaden. Hög redovisningskvalité bör därför antas ge mer information, det vill säga 

högre andel offentlig information på marknaden vilket minskar insiders förmåga att erhålla 

överavkastning. La Porta et al. (1998) använder redovisningskvalitén som ett kriterium för 

investeringsskyddet och det är rimligt att anta att länder med högt skydd för investerarna även 

har hög redovisningskvalité. Utefter rankningen av La Porta et al. (1998) bör därför USA som 

har högt skydd ha lägre överavkastning medan Sverige och Tyskland som har lägre skydd ha 

en högre överavkastning.  

 

Insiders förmåga att tjäna överavkastning påverkas även av lagar och rekommendationer då 

de antas påverka insiders rapporteringstid. Tidigare diskuterades att förbud mot 

insiderhandeln under en viss period gynnade marknadens aktörer då insiders inte kan tjäna på 

deras bekostnad medan det även leder till en högre andel privat information på marknaden då 

informationen skjuts upp till det är fritt för insiders att handla igen. För att öka 

marknadseffektiviteten bör information som speglar ett företags aktiepris nå samtliga aktörer 

samtidigt så att alla kan göra en liknande uppskattning av aktiepriser. Därför är det tvetydligt 

om handelsförbud bör finnas. Regleringen finns troligtvis till för att hindra insiders till att 

utnyttja informationsasymmetrin så att utomstående intressenter inte ständigt blir exploaterade 

av insiders som har tillgång till mer information. Utvecklingen av lagstiftning mot 

insiderhandeln har under 2000-talet varit markant vilket troligtvis har påverkat insiders 
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förmåga att göra överavkastning. Tidigares studier som Jaffe (1974) och Finnerty (1976) visar 

på att insiders överavkastning är signifikant medan senare studier som Fidrmuc et al. (2006) 

och Dardas et al. (2011) även visar på att det existerar överavkastning, men inte i lika hög 

grad som de tidigare studierna. Detta kan tolkas som att insiders överavkastning har minskat i 

och med de regleringar som tillkommit eller att mättekniken blivit mer avancerad.  

 

Problemdiskussionen kan summeras från figur 1 nedan. Överavkastningen (längst till höger i 

figuren) kan förklaras av relationen mellan andelen privat och publik information som finns 

på marknaden. Är insiders privata information överlägsen den publika informationen kommer 

insiders möjlighet till överavkastning att öka (mitten av figuren). Detta informationsövertag 

begränsas genom den insiderlagstiftning det enskilda landet har. Har exempelvis inte en 

insider möjlighet att köpa och sälja aktier en längre tidsperiod före en kvartalsrapport 

begränsas insidern att utnyttja sitt informationsövertag mot den övriga marknaden (mitten i 

figuren). Vidare i problemdiskussionen diskuteras grunden till att insidern överhuvudtaget har 

ett informationsövertag mot den övriga marknaden, vilket kan härledas till landets legala 

ursprung (vänster i figuren). Landets legala ursprung påverkar bland annat ägarstrukturen och 

redovisningskvaliteten hos företagen, vilket i sin tur påverkar relationen mellan privat och 

publik information.  

 

 

Figur 1 Modellen sammanfattar faktorer som antas påverka insiders överavkastning (Andersson och 

Matthiesen, 2013) 
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1.3 Problemformulering 

Kan legal härkomst förklara skillnader i överavkastning laglig insiderhandel. 

 

1.4 Syfte 

Att undersöka om laglig insiderhandel skiljer sig mellan länder utifrån legal härkomst. 

 

1.5 Studiens bidrag 

Det har gjorts omfattande forskning inom ämnet överavkastning från insiderhandel. De 

klassiska studierna experimenterade fram modeller för hur överavkastning skulle mätas vilket 

ledde till att eventstudien blev den mest använda. De flesta studier är gjorda i USA och har 

visat på olika resultat, men oftast att funnits överavkastning från insiderhandel och framförallt 

vid köptransaktioner. Det finns även studier från andra håll i världen som gjort mätningar i 

andra länder som visat på resultat som skiljer sig. Genom forskningsklustret som behandlar 

insiderhandel har fokus legat på att statistiskt bevisa om insiderhandel genererar 

överavkastning, men det finns en stor avsaknad till vad detta beror på förutom insiders 

förmåga att utnyttja sin privata information. Bidraget som denna studie lämnar är en förståelse 

för bakomliggande faktorer till vad som kan påverka informationsasymmetri på 

aktiemarknaden, samt vilken effekt det ger i form av överavkastning. Detta görs genom att 

undersöka aktiemarknaden i USA, Sverige och Tyskland, vilket möjliggör en identifiering och 

jämförelse av faktorer som kan påverka marknadseffektiviteten. Studien kommer även att visa 

om det finns ett samband mellan de undersökta ländernas härkomst och insiders förmåga att 

tjäna överavkastning och hur detta påverkas av faktorerna ägarkoncentration och 

redovisningskvalité. Detta leder till ett teoretisk och empirsikt bidrag till forskningen inom 

området. Teoretisk genom att visa på att det legala ursprunget kan påverka ägarkoncentration 

och redovisningskvalité genom ländernas investeringsskydd. Dessa påverkar i sin tur andelen 

privat eller offentlig information på marknaden, det vill säga informationsasymmetrin mellan 

insiders och utomstående intressenter. Denna asymmetri mäts genom att undersöka insiders 

överavkastning i länderna, vilket blir studiens empiriska bidrag. Studien ämnar att genom 

teorin förklara det empiriska utfallet. 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

•Andra kapitlet har som mål att förklara vilken forskningsansats som 

använts samt val av kunskapsteoretisk synvinkel, vilket arbetet 

kommer att forma sin grundläggande struktur efter. En motivering 

baserad på tidigare studier kommer att framföra litteraturen som 

används och teorier som är relevanta för att undersöka problemet. 

Kapitel 2

Uppsatsens metod

•Tredje kapitlet presenterar den valda teorin som skall beskriva och 

identifiera bakgrunden till varför insiders erhåller överavkastning. Det 

presenteras även teorier som kan förklara bakomliggande skillnader det 

kan ha för påverkan på insiderhandeln. Kapitlet avslutas med en 

presentation av studiens hypoteser

Kapitel 3 

Teoretisk 
referensramen

• Fjärde kapitlet motiverar hur och vad för data som har samlats in för att 

kunna genomföra hypotestesterna. Det framförs även hur data 

behandlas, struktureras och feltestas för att kunna besvara hypoteserna 

baserat på tidigare erkänd metodik.. 

Kapitel 4

Empirisk metod

•Femte kapitlet presenterar resultaten från studiens empiriska prvöning 

och vilka hypoteser som accepteras och förkastas.Detta ger en bild av 

hur insiders överavkastning påverkas av de testade kontrollvariablerna. 

Kapitel 5

Resultat

•Sjätte kapitlet framför studiens analys av resultatet och hur det ska 

tolkas. Det görs en analytisk jämförelse av insiderhandel i länderna för 

att utläsa skillnader samt om de framförda teoretiska skillnaderna 

mellan länderna kan förklara utfallet av eventstudien.

Kapitel 6

Analys

•Sjunde kapitlet  för en diskussion om resultaten som studien kommit 

fram till samt ger förslag på framtida forskning.

Kapitel 7

Slutsatser 
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2. Metod  

Följande kapitel beskriver de verktyg vi använt oss av i tillvägagångssättet då vi sökt att få 

svar på frågor och ny kunskap inom området insiderhandel. Vi presenterar de teoretiska 

metoderna och varför de valts samt hur vi hämtar in, organiserar och tolkar information. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att undersöka om insiderhandel skapar överavkastning jämfört med index 

samt att undersöka om detta förhållande skiljer sig beroende på vilken position 

insynspersonen har i företaget samt om skillnader kan utläsas beroende på vilket land 

undersökningen görs i. Vi vill med vår studie bidra till den empiriska forskningen inom 

området och för att göra detta har väl avvägda val gjorts till uppsatsens forskningsansats och 

kunskapsteoretiska inriktning. För att kunna besvara på studiens syfte på ett korrekt vis låter 

vi frågeställningen vara styrande för de val som görs inom forskningsmetodik.  De val som 

kommer att göras är vilken forskningsansats, kunskapssyn och teorigrund som kommer 

användas för att besvara studiens syfte. (Bryman & Bell, 2005).  

 

2.2 Forskningsansats 

För att besvara uppsatsens syfte passar en deduktiv forskningsansats väl eftersom det finns 

omfattande teori inom ämnet insiderhandel. I den befintliga vetenskapliga litteraturen finns 

det studier som både visar på att insiders tjänar överavkastning samt att de inte gör det 

beroende på hur, var och när mätningarna har gjorts. Denna tvetydighet inom ämnet väcker ett 

starkt intresse att undersöka ut hur det faktiskt ligger till. Med utgångspunkt i den befintliga 

teorin kan vi skapa oss en bild av tidigare forskning och utifrån det generera hypoteser och 

testa dessa empiriskt för att på så sätt antingen bekräfta eller förkasta dem för att slutligen 

återkoppla resultaten tillbaka till det existerande teoriförrådet. En teori blir aldrig fullständig 

då man kan härleda nya följdsatser och vidare pröva dessa. Det mest använda sättet att 

utveckla teorier är genom deducering, vilket vi kommer att empiriskt testa med hjälp av 

sekundär data. (Holme & Solvang, 1997).  

Anledningen till varför en induktiv ansat inte lämpar sig lika bra är eftersom tyngden där 

läggs på generering av teori, oftast med ett kvalitativt angreppssätt, vilket vi inte är vår tanke 

att utföra då vi anser att det existerar intressant teori inom ämnet. Ett induktivt synsätt hade 
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varit ett mindre effektivt sätt att undersöka vår valda frågeställning eftersom vår studie kräver 

en stor mängd historisk data som ska analyseras. Om ett kvalitativt eller induktivt angreppsätt 

hade använts skulle resultaten inte varit generaliserbara till samma grad som vid deducering. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

2.3 Kunskapsteoretisk inriktning 

Vi vill med vår studie undersöka insiderhandel för att se om det går att utläsa mönster som 

tyder på att insiders genererar överavkastning jämfört med index i olika kontexter. Till vårt 

syfte lämpar sig användandet av en positivistisk kunskapssyn eftersom vi vill återge 

verkligheten och göra en generalisering av den i vår studie. Ett positivistiskt synsätt 

förespråkar objektivitet, att vetenskapen ska hållas värderingsfri vilket underlättas av att vi 

använder oss av tidigare forskning som vi deducerar med hjälp av sekundär data. Den 

positivistiska ståndpunkten talar för användandet av naturvetenskapliga metoder och normer 

vilket går hand i hand med kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2005). Ett alternativ till vår 

valda inriktning hade varit hermeneutik som är ett tolkande synsätt på vår omvärld som 

bygger på subjektiva uppfattningar för ökad förståelse om en problematik. Vilket hade varit 

användbart om vårt syfte var att identifiera ännu okända parametrar i insiderhandel 

paradigmet. Den hermeneutiska inriktning kritiseras dock av Bryman & Bell, (2005) på så sätt 

att teoretiska termer som inte är observerbara inte anses vara genuint vetenskapliga. Detta 

passar inte vår studie då vårt syfte handlar om att hitta samband och mönster i redan 

existerande data, vilket leder oss till att kontrollera hur verkligheten ser ut och att göra detta 

genom bevisföringens väg med hjälp av naturvetenskapliga metoder. En utförd observation 

får en högre kunskapsteoretisk status än teorin menar Bryman & Bell (2005). 

 

2.4 Val av teori  

Teori är ett sätt att se och tänka om världen snarare än en abstrakt representation av den, 

vilket kan jämföras med att betrakta världen genom en lins vid observationer snarare än att 

göra en spegling av naturen. Problemet med de flesta teorier är inte att de är felaktiga eller 

inkapabla till att bekräfta kunskaper utan att de ofta är irrelevanta, missleder observationerna 

eller bara är till för dominerande populationer. Det vill säga att de inte hjälper till att göra 

observationer som skapar förutsättningar för tillfredställandet av centrala mål och behov hos 

hela populationen (Alvesson & Deetz 2000). För att säkerställa att de teorier som vi väljer att 
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beakta är relevanta för vår studie har vi undersökt hur tidigare studier behandlat temat 

insiderhandel. Den effektiva marknadsteorin och agentteorin har en stark innebörd för det 

forskningskluster som finns om insiderhandel vilket gjorde det självklart för oss att lägga stor 

vikt på dessa. De hypoteser som vi framställt har formats genom att vi tagit del av tidigare 

forskning inom området vilket har gett oss underlag att föra en argumentation kring våra 

ställningstaganden.  

 

2.5 Källkritik 

Vi har huvudsakligen använt oss av publicerade vetenskapliga artiklar som blivit granskade 

vilket kan anses ha hög tillförlitlighet. De vetenskapliga artiklarna har valts efter kriteriet att 

de ska ha blivit hänvisade till ofta i andra erkända studier, vilket gjort att vi tagit del av den 

populäraste forskningen inom området. De sekundärdata vår studie bygger på är hämtad från 

statliga hemsidor och databasen Orbis, vilka bör anses vara tillförlitliga.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet presenterar litteratur som visar att insiders erhåller överavkastning och utöver detta 

skildras även litteratur om de bakomliggande orsakerna till varför insiders kan tjäna 

överavkastning. Detta görs genom att använda insiders överavkastning som ett mått på 

andelen privat och offentlig information, för att skildra informationsasymmetrin på 

marknaden. Därefter konstrueras hypoteser med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

3.1 Tidigare studier 

Litteraturen inom området insiderhandel är omfattande och temat om att insiders kan förmåga 

till överavkastning baserat på insiderhandel är har funnits med sedan 60-talet. Litteraturen kan 

grovt delas in i två grupper beroende på vilket tillvägagångssätt som använts för att undersöka 

marknadens reaktion på insiderhandel (Fidrmuc, 2006). Den första gruppen argumenterar för 

att marknaden gradvis justeras till ny information och undersöker därför reaktionen på 

marknaden från 6 till 12 månader efter insiderhandeln. Studierna visar på att det förekommer 

överavkastning vilket bevisar att insiders har mer information jämfört med andra aktörer på 

marknaden (Rogoff, 1964; Jaffe, 1974; Rozeff & Zaman, 1988; Lin & Howe, 1990; Gregory 

et al., 1997; och Lakonishok & Lee, 2001). Den andra gruppen har ett annat tillvägagångssätt 

och menar på att marknaden är informationseffektiv och att aktiepriser snabbt justeras till 

insidertransaktioner och mäter marknadens reaktion på publiceringsdagen av insiderhandeln 

(Jaffe, 1974; Chang & Suk, 1998; Friederich et al, 2002; Fidrmuc et al., 2006; och Dardas et 

al. 2011). 

 

Grunden för argumentet att insiders inte kan göra en vinst på insiderinformationen är att 

marknadens aktörer redan tagit med informationen i sina beräkningar för det nuvarande och 

framtida aktiepriset, vilket framgår av Famas (1970) hypotes om den effektiva marknaden. 

Jaffe (1974) motbevisar den effektiva marknadshypotesen genom att få fram resultat som 

visar att insiders kan göra överavkastning med hjälp av insiderinformation. Ytterligare studier 

som argumenterar mot den effektiva marknadshypotesen är Fidrmuc (2006), Dardas et al. 

(2011) och Rozeff och Zaman (1988) som argumenterar för att det inte enbart är insiders som 

kan göra en överavkastning, utan även utomstående genom att följa publicerad insiderhandel. 

En liknande undersökning till den som Rozeff & Zaman (1988) gjort är Seyhun (1986), där 
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det framkommer att alla utomstående kan tjäna en överavkastning genom att följa 

insiderhandeln som publiceras.  

 

I kontrast till den effektiva marknadsteorin finns ett flertal liknande teorier som förklarar 

utvecklingen av aktiepriset, bland annat portföljvalsteorin av Markowitz, CAPM, Capital 

Asset Pricing Model, av Sharpe och teorin om kapitalstruktur av Modigliani (MacKenzie, 

2006). Den effektiva marknadsteorin blev den mest accepterade teorin, vilket enligt Wójcik et 

al. (2013) troligen beror på att den är mindre teknisk och visar enklare upp idén om 

marknadseffektiviteten. Nackdelen med den effektiva marknadsteorin och de andra teorierna 

är att de inte tar hänsyn till investerares psykologiska beteende. De Bondt och Thaler (1995) 

visar på om marknaden överreagerar på nyutgiven information leder det även till systematisk 

överprissättning med följt av nedgång till den verkliga prissättningen. Om detta sker 

systematiskt är det ett bevis på att historiska priser kan användas för att förutsäga framtida 

priser. Investerares psykologiska beteende är en hel vetenskap i sig men detta arbete försöker 

ge översyn till den allmänna läsaren, vilket gör att den effektiva marknadsteorin tillgodoser en 

tillräcklig förklaring av insiders överavkastning. 

 

Tidigare studier i området har ofta valt att endast undersöka om det förekommer 

överavkastning för insiders och hur det varierar med exempel insiders position eller 

ägarstruktur. De går däremot inte djupare in i den bakomliggande orsaken till varför insiders 

förmåga att tjäna en överavkastning varierar mellan olika länder. Den effektiva 

marknadsteorin är en term som flitigt används i litteraturen och förklarar orsakerna till 

insiders överavkastning på ett övergripande plan. För att ytterligare analysera bakomliggande 

orsaker till varför andelen privat och offentlig information varierar mellan USA, Sverige och 

Tyskland inkluderas ytterligare teorier.  

 

Skillnaderna mellan länderna mäts i denna studie genom informationsasymmetrin mellan 

insiders och utomstående intressenter. En av orsakerna till informationsasymmetrin kan vara 

agent-principal problematiken som diskuteras av Padilla (2002) där insiders kan undanhålla 

eller ge ut felaktig information för att exempelvis själv handla på informationen. I och med att 

företagsledningen ska rapportera till ägarna och därmed också marknaden uppstår en 

informationsasymmetri mellan agent och principal. En annan teori om 

informationsasymmetrin är the market for lemons vilket framförs av Akerlof (1970), där 
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säljare vet mer om varan än köparen. Detta kan användas till att förklara 

informationsasymmetrin genom att insiders i företaget har mer information än ägarna. Teorin 

är däremot inte helt användbar eftersom informationen inte handlas på en öppen marknad. 

Agent-principalteorin är därför att föredra i detta sammanhang.  

 

Det uppstår en informationsasymmetri på grund av agenters förmåga att undanhålla eller ge ut 

felaktig information, som i sin tur ger upphov till att insiderns position har en direkt påverkan 

på insiderns förmåga till att tjäna överavkastning. Seyhun (1986) använder sig av teorin om 

informationshierarki, för att förklara varför en insiders position i företaget har en effekt på 

marknadens reaktion av insiderns handel. Informationshierarkin menar på att en insider med 

en högre position i företaget innehar mer information om företaget än vad en insider som har 

en lägre position gör. Fidrmuc (2006) prövar informationshierarkin men hittar ingen 

signifikant skillnad mellan insiders positioner och deras förmåga att göra överavkastning i 

Storbritannien. En senare studie av Dardas et al. (2011) visar att det finns mönster som tyder 

på att insiderns position har betydelse, men att överavkastningen inte nödvändigtvis ökar i 

hierarkisk ordning. 

 

För att gå till en av ursprungskällorna bakom orsaken till marknadsmisslyckande och att 

marknader har olika stora andelar privat och offentlig information, kan investeringsskyddet 

undersökas för att avgöra hur mycket information som företag måste tilldela marknaden. La 

Porta et al. (1998) visar på att det legala ursprunget har en påverkan på investeringsskyddet 

och att det tenderar att vara bättre i länder med ursprung från common law och sämre i 

Franska civil law länder, medan Skandinaviska och Tyska civil law länder placerar sig mellan 

de två tidigare rättsfamiljerna. La Porta et al. (1998) visar även att investeringsskyddet 

påverkar ägarstrukturen då ett svagt skydd gör att ägare riskerar att bli utnyttjade av ägare 

med större andelar. Mindre investerare undviker därför att gå in i bolag och kontrollerande 

ägare är mindre intresserade av att sälja andelar trots fördelarna med extra kapital som det ger. 

Fidrmuc et al. (2006) menar sedan att ägarstrukturen påverkar andelen offentlig eller privat 

information då en kontrollerande ägare har bättre övervakning och inflytande och minskar 

därför informationsasymmetrin till skillnad från bolag med spritt ägande där 

företagsledningen har en starkare roll. I och med att kontrollerande ägare minskar 

informationsasymmetrin minskar även insiders förmåga att göra avkastning då 

insiderinformationen fortare når marknaden med den mer noggranna övervakningen. Leuz et 
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al. (2003) visar även på att investeringsskyddet är en avgörande faktor för 

redovisningsmanipulation, där ett starkt investeringsskydd begränsar insiders förmåga att 

utnyttja företaget i privat syfte. Ett starkt investeringsskydd leder därför till en lägre grad av 

redovisningsmanipulation eftersom det blir svårare att dölja det privata utnyttjandet i och med 

de ökade redovisningskraven som kommer från ett starkt investeringsskydd. Mindre 

förekommande redovisningsmanipulation ökar kvalitén av redovisningen, som i sin tur 

påverkar andelen offentlig information på marknaden positivt, det vill säga att 

informationsasymmetrin på marknaden minskar (Leuz et al., 2003). 

 

Andelen privat och offentlig information på marknaden antas även ha påverkan av de lagar 

och rekommendationer som råder på marknaden. Lagstiftningen mot insiderhandeln regleras i 

USA av Securities and Exchange Act, i Sverige regleras den i stor del av Lag (2005:377) om 

straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument medan sektion 15a i 

Securities Trading Act reglerar den i Tyskland. På grund av att det finns skillnader mellan 

ländernas lagstiftning som exempel tid för inrapporteringen och förbud mot insiderhandel 

under en viss period kommer det påverka informationsutgivningen till marknaden i länderna 

och insiders förmåga att erhålla överavkastning.  

 

3.2 Effektiva marknadsteorin 

Effektiviteten i en marknad bedöms efter hur mycket information som marknadens aktörer har 

tillgång till. En fullt effektiv marknad är en marknad där samtliga intressenter har tillgång till 

all information som finns att tillgå oavsett tidpunkt. Priset på ett företags aktie ska därmed 

reflektera en korrekt bild av all information som finns om ett bolag, samt att alla intressenter 

kommer fram till samma bedömning av företagets värde (Fama, 1970). 

 

Förutsättningarna på marknaden kan hjälpa till eller hindra effektiviteten på marknaden. En 

fullt perfekt marknad uppstår när det inte finns transaktionskostnader, när all information är 

kostnadsfri och tillgänglig för alla deltagare i marknaden och att alla marknadsaktörer går 

med på att den aktuella informationen representerar den nuvarande och framtida priset. 

Uppfyller marknaden dessa förutsättningar reflekterar priset all tillgänglig information. En 

friktionsfri marknad där informationen är kostnadsfri och alla är med på att priset återspeglar 

all information är väldigt svår att följa i praktiken. Förutsättningarna på marknaden som 
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nämns innan är tillräckliga för en effektiv marknad men är inte nödvändiga. Exempelvis kan 

en marknad vara effektiv om information kommer ut till ett tillräckligt antal aktörer, det vill 

säga inte nödvändigtvis alla. Marknaden behöver heller inte vara ineffektiv om aktörerna inte 

kommer överens om informationen och hur den påverkar priset om det inte finns enskilda 

aktörer som kan regelbundet kan göra bättre prisvärderingar av den tillgängliga informationen 

än vad som inräknas i marknadspriset. (Fama, 1970) 

 

3.2.1 Svag form av marknadseffektivitet  

Marknadspriset reflekterar den historiska informationen om priser och avkastning.  Teknisk 

analys av ett företag, vilket grundas på att förutse framtida aktiepriser genom historiska 

kursrörelser har ingen förmåga att skapa överavkastning då den historiska informationen är 

inräknad i marknadspriset. Det är möjligt att erhålla en högre avkastning med hjälp av 

fundamentalanalys. Det framtida priset baseras inte på något historiskt mönster utan justeras 

till ny information, vilket således innebär att ett informationsövertag gentemot andra 

investerare leder till möjligheter för ökad avkastning. Vid en svag form av 

marknadseffektivitet är tillgängligheten till information asymmetrisk för marknadens aktörer 

och innebär att exempelvis insiders konstant kan erhålla överavkastning. (Fama, 1970) 

 

3.2.2 Semistark form av marknadseffektivitet 

En marknad där aktiepriset är justerat till både historisk och offentlig information. Priset 

reflekterar all offentlig information från exempelvis finansiella rapporter, aktiesplittar och 

utdelningar. Investeringsstrategier som bygger på fundamentalanalys och teknisk analys 

skapar därmed inga fördelar eftersom aktiepriset speglar all tillgänglig information. Det som 

avgör marknadseffektiviteten är hur pass snabbt en investerare anpassar sig till ny 

information, där en snabbare reaktion på ny information tyder på en effektivare marknad. 

Denna form av marknadseffektivitet skulle innebära att en insider på kort sikt kan erhålla 

överavkastning men att marknaden förhållandevis snabbt anpassar sig till ny information, 

vilket därmed innebär att en insider inte erhåller någon överavkastning på en längre 

tidsperiod. (Fama, 1970).  
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3.2.3 Stark form av marknadseffektivitet 

En marknad där alla aktörer alltid har tillgång till företags historiska och offentliga 

information samt även all privat information. Detta gör att företagets aktier konstant 

reflekterar ett korrekt värde. Under dessa omständigheter existerar inte någon 

informationsasymmetri mellan insiders och utomstående intressenter och insiders har därmed 

inget informationsövertag. Andelen offentlig information på marknaden är mycket hög, vilket 

betyder att insiders inte kan erhålla någon överavkastning på sina insidertransaktioner. Detta 

på grund av att marknaden inte reagerar på insiders handel då det inte anses innehålla någon 

ny information om företagets värde. När marknaden inte reagerar, det vill säga att de inte 

följer insiders handel förändras inte heller aktiekursen till följd av insider handel, vilket leder 

till att insiders inte kan erhålla någon överavkastning.  Den starka formen av 

marknadseffektivitet fungerar dock inte i praktiken då det finns lagar som förhindrar att privat 

information publiceras Fama (1970). 

 

Marknadseffektivitet påverkas av marknadsförhållandet i landet. Investeringsskyddet är ett av 

de förhållanden som bidrar till om marknaden kan uppnå en stark form av effektivitet. Detta 

arbete syftar till att jämföra länder från olika legala ursprung, som påverkar 

investeringsskyddet och därmed insiders förmåga att tjäna överavkastning. Ett starkt 

investeringsskydd antas ha en positiv effekt på marknadseffektiviteten då det bidrar med att 

investerare har rätt till mer information och med hög kvalitativt innehåll. USA som enligt La 

Porta et al. (1998) klassas som ett land med högt investeringsskydd bör därför ha en starkare 

form av marknadseffektivitet. Sverige och Tyskland däremot anses ha ett sämre skydd och 

därför bör ha en lägre form av marknadseffektivitet samt att det därmed även råder en högre 

informationsasymmetri mellan insiders och utomstående intressenter i dessa länder. 

 

Investeringsskyddets påverkan på marknadseffektiviteten gör att det legala ursprunget som 

influerar detta skyddet har ett samband med nivån på marknadens effektivitet. Ytterligare 

förhållanden på marknaden som påverkar marknadseffektiviteten är lagar och 

rekommendationer. Dessa är till för att minska risken hos investerare att bli utnyttjade av 

starkare ägare och få dem att våga placera kapital i företag. Lagar och rekommendationer ökar 

däremot inte marknadseffektiviteten utan förhindrar ojämlikheter på marknaden. Dardas 

(2011) menar att regleringen av insiderhandel är till för att insiders med sina privata fördelar 

inte ska kunna utnyttja utomstående intressenter. Detta görs bland annat genom att förbjuda 
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insiderhandel en period innan publicering sker av finansiella rapporter, som finns med i den 

svenska insiderlagstiftningen. Milton Friedman (2003) menar däremot att detta förhindrar att 

information genom insiderhandel når ut till marknaden och rubbar den korrekta värderingen 

av företaget. Lagar och rekommendationer ökar därför inte marknadens effektivitet utan kan 

istället ha en negativ effekt. 

  

3.3 Agent-principalteorin 

Agent-principal teorin består i problematiken med att motivera en part (agent) att agera utefter 

intresset av en annan (principal) istället för att agera efter sitt egenintresse. I företags beskrivs 

oftast ägarna som principalen vilka försöker motivera agenten, företagsledningen, att sköta 

bolaget efter ägarnas önskemål av avkastning på deras investerade kapital. Företagsledningen 

sköter den dagliga verksamheten och har därför mer information om företagets verksamhet. 

Därmed uppstår en informationsasymmetri mellan agenten och principalen. (Fama och 

Jensen, 1983)  

 

Att tillåta insiderhandel medför en agent-pricipal problematik enligt Padilla (2002). Det 

uppstår i samband med att agenter inte nödvändigtvis arbetar för att tillgodose ägarnas vilja 

eftersom de kan tjäna på att motarbeta företaget. Insiders kan exempelvis få överavkastning 

genom att spekulera på att företagets aktier kommer sjunka i värde vilket gör att de är 

likgiltiga till hur företaget utvecklas.  Insiders kan därmed tjäna på deras insiderhandel oavsett 

om bolaget går med vinst eller förlust. En insider som utnyttjar sin handlingsfrihet i företaget 

kan göra detta för att gynna sin insiderhandel. Detta kan ske genom att insiders i 

ledningspositioner ökar volatiliteten i företagets aktie för att kunna skapa tillfälle för att kunna 

tjäna vinst, vilket resultaten visar på från Coffee (2005). Insiders kan välja att gå vidare med 

mer riskfyllda projekt än vad aktieägarna skulle föredra på grund av att om projektet lyckas 

kan de fånga upp en del av förtjänsten genom insiderhandel. Om projektet inte lyckas är det 

aktieägarna som står för förlusterna. Insiders kan tjäna vinst på att undanhålla eller ge ut 

felaktig information till högre chefer vilka ska rapportera vidare till styrelsen och även 

slutligen till aktieägarna. I och med undanhållandet av information uppstår en 

informationsasymmetri även mellan anställd och chef. Denna information ska sedan föras 

vidare till VD, styrelse som i sin tur rapporterar till ägarna, det vill säga marknaden. 
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Informationsasymmetrin uppstår därför även mellan anställd och ägare, agent och principal 

(Padilla, 2002). 

 

Stora aktieägare har incitament till att övervaka ledningen för att säkerställa att ledning 

arbetar för att maximera aktievärdet i bolaget eftersom de investerar stora mängder kapital i 

bolaget. De stora aktieägarna vill ofta behålla sin kontroll i företaget och ha utdelning på sitt 

innehav medan mindre aktieägare vill ha kapitalvinster i form av ökat aktievärde (Shleifer & 

Vishny, 1986). Mindre aktieägare har inte incitamentet att övervaka ledningen då det är 

kostsamt och tidsödande, dessutom har de inte alltid kunskaperna om att kunna utvärdera 

ledningens arbete. En mindre aktieägare är därför mer intresserad av värdet av sina aktier och 

därmed vinster eller förluster som görs av bolaget. Om aktieägaren inte är nöjd med bolagets 

prestation kan han sälja sina andelar istället för att behöva lägga ner tid på att påverka 

resterande ägare. På grund av det ökade incitamentet till övervakning från aktieägare med 

stortinnehav bör detta resultera i en ökad övervakning av företagets ledning. Detta kan leda 

till att företagets aktiekurs är mer korrekt prissatt och mindre volatil eftersom stora aktieägare 

är intresserade av utdelningar istället för att sälja sitt innehav. (Padilla, 2002) 

 

3.4 Legalt ursprung 

Generellt består kommersiella lagar från två traditioner. Common law och civil law där lagar i 

civil law länder ursprungligen kommer från de romerska lagarna, vilka uppfattas som 

uppföranderegler och är starkt kopplade till idéer om rättvisa och moral. Lagarna i civil law 

länder utformas oftast av jurister. Common law har ett brittiskt ursprung och formades efter 

att domare försökte lösa specifika tvister. Jurister i civil law länder tänker abstrakt längs med 

forskning där det inte ska finns något hål i rättsväsendet, medan jurister i common law länder 

anpassar sig från fall till fall och har ett brett handlingsutrymme för att tolka rättigheter och 

skyldigheter mellan parterna. Det finns tre civil law traditioner eller rättsfamiljer, det franska, 

tyska och skandinaviska. De franska och tyska spreds civil law rättsfamiljerna spreds 

tillsammans med common law rättsfamiljen runt om i världen med hjälp av erövring, 

kolonier, direkt upplåning, och av att andra imiterade lagarna. Lagar som har uppstått på 

grund av spridningen återspeglar både den ursprungliga rättsfamiljen och det individuella 

landets tidigare reglering (La Porta et al. 1998). 
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Undersökningen av La Porta et al. (1998) baserades på 49 länder runt om i världen där 

investeringsskyddet analyserades i samtliga länder. Det framkom tydligt att 

investeringsskyddet skiljer sig åt mellan länderna. Skillnaderna hänvisas till att ländernas 

kommersiella lagar har sitt ursprung i olika rättsfamiljer vilka anses ha en påverkan på hur 

nationens investeringsskydd blivit utvecklat. Variablerna som användes i undersökningen 

bestod av aktieägarrättigheter, kreditgivarrättigheter och tillämpning av lagar. 

Aktieägarrättigheter definierar hur väl landet stödjer eller försvårar för minoritetsägares 

förmåga att påverkan företag genom exempelvis olika rösträttstarka aktier som ger vissa 

personer större rätt till att bestämma i företaget jämfört med andra. Kreditgivarrättigheter 

visar i vilken utsträckning en kreditgivare kan kräva tillbaka utlånade krediter vilket kan 

orsaka tvångslikvidation för att betala tillbaka krediter eller rekonstruktion där skulder kan 

skrivas ner. Tillämpningen av lagar omfattar andra faktorer som påverkar investerares legala 

rättigheter än aktieägarrättigheter och kreditgivarrättigheter. Exempel på detta är 

redovisningskvalitén, som kan vara avgörande då avtal ska tecknas mellan företag och 

investerare. Redovisningskvalitén är av stor vikt för att en investerare ska kunna lita på de 

siffror som presenteras av ett företag gällande dess inkomster eller tillgångar. En hög 

redovisningskvalité kan göra att investerare finner tillit nog för att skjuta in kapital i företag 

och kan även ha betydelse för bevisföring vid eventuella tvister i ett avtal. Resultatet av 

undersökningen visar att den största skillnaden återfinns mellan common law länder som har 

starkast investeringsskydd och franska civil law länder som har det svagaste. Tyska och 

skandinaviska civil law länder hamnar mellan de två tidigare rättsfamiljerna, där den 

skandinaviska civil law traditionen placerar sig högre gällande investeringsskydd. När det 

kommer till tillämpningen av lagar, skiljer sig ländernas placering i jämförelse till 

investeringsskyddet. Då hamnar det skandinaviska och tyska civil law länderna högst och 

sedan kommer common law länderna och sist hamnar den franska civil law rättsfamiljen (La 

Porta et al. 1998)  

Investeringsskyddet påverkar enligt La Porta et al. (1998) ägarstrukturen, genom att företag 

anpassar sig till ett svagt investeringsskydd med att ha en högre ägarkoncentration. Detta sker 

eftersom mindre investerare riskerar att bli utnyttjade av ledningen, större investerare eller till 

och med banker. När det finns ett starkare investeringsskydd i landet, resulterar detta i att 

bolag får ett mer spritt ägande eftersom investerat kapital är relativt säkert, vilket leder till att 

fler investerare vågar investera på aktiemarknaden. En fördel med att även små investerare 
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vågar förlita sig på aktiemarknaden är att det ger ökad möjlighet för tillväxt i företagen (La 

Porta et al. 1998). 

 

3.5 Ägarstruktur                     

I USA är spridd ägarstruktur vanligast men det förekommer naturligtvis även koncentrerad 

ägarstruktur i landets företag (La Porta et al. 1997, 1998). Om synen vidgas till att infatta hela 

världen är spritt ägande ovanligt. Spritt ägande anses finnas i länder med starkt legalt skydd 

för aktieägarna, vilka oftast förekommer i common law länder. I dessa länder är inte 

aktieägarna rädda för att bli utnyttjade även om de inte kontrollerar företaget. I länder med 

svagt aktieägarskydd är det större risk för aktieägare att bli utnyttjande av kontrollägare, 

eftersom kontrollägare kan använda företagets kapital till investeringar som endast gynnar 

dem själva. Kontrollägare är ofta inte intresserade av att sälja sina aktier på marknaden, även 

om det skulle bidra till mer kapital. Situationen uppstår eftersom det skulle kunna innebära att 

de riskerar att mista sin kontroll i företaget. En kombination av olika kontrollmetoder som 

korsvist ägande, röstdifferentierade aktier och pyramidägande är mycket vanligt 

förekommande i Sverige. Det är även vanligt i Tyskland med korsvist ägande. Sverige och 

Tyskland räknas till civil law länderna, som anses ha lägre investeringsskydd som i sin tur ger 

upphov till högre ägarkoncentration (La Porta et al. 1998). 

 

Enligt La Porta et al. (1998) tenderar common law länder att ha bättre investeringsskydd än 

civil law länder, vilket resulterar i att common law länder har betydligt fler bolag med spritt 

ägande. I undersökningen av La Porta et al. (1998) har 48 procent av bolagen i länder med 

starkt investeringsskydd spritt ägande, medan det endast är 27 procent av bolagen som har 

spritt ägande i länder med svagt investeringsskydd. Detta tyder på att diversifierat ägande går 

hand i hand med starkt investeringsskydd vilket skapar en bra förutsättning för företag då de 

kan sprida sitt ägande för att få in mer kapital utan risken att bli utnyttjade (La Porta et al. 

1998). 

 

Enligt La Porta et al. (1998) är ägarstrukturen troligen ett resultat av att företagen anpassar sig 

efter den legala miljön som de agerar i och överväger fördelar och nackdelar med låg eller 

hög ägarkoncentration. Det vill säga att ett land med svagare investeringsskydd gör att bolag 

får en högre ägarkoncentration då de försöker skydda sig själva från att bli utnyttjade av större 
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ägare. Konkurrensen om kapitalet mellan bolagen globalt gör att de blir mer lika i 

ägarstrukturen för att locka investerare eller för att få lån men den ökade transparensen kan 

vara långsam utan någon hjälp från legala reformer (La Porta et al. 1998).  

 

Även det finansiella systemet kan bidra med utvecklingen av investeringsskyddet då det i 

vissa länder är lättare att få banklån än andra vilket gör att de inte behöver sprida sitt ägande 

för att få in kapital och de har därmed inte samma problem med att bli utnyttjade av starkare 

ägare. Detta leder till att investeringsskyddet inte har utvecklats i samma takt som i länder där 

det är svårare att få banklån. Att det är hög ägarkoncentration i länder med svagt 

aktieägarskydd kan därför tyda på en modell som främjar skulder före eget kapital. Detta 

stöds av ett kreditgivare index från La Porta et al. (1998) där USA med högt 

investeringsskydd har låga rättigheter för kreditgivare med siffran 1 på en skala där lägsta är 1 

och högsta är 4. Sverige landar på 2 medan Tyskland får 3, som är högst av de undersökta 

länderna. 

 

Fidrmuc et al. (2006) visar på att marknaden tar hänsyn till ägarstrukturen i företagen vilket 

avspeglas på reaktionen av insiderhandeln. Admati, Pfleiderer & Zechner (1994) 

argumenterar för att stora aktieposter sporrar ägaren till att övervaka ledningen medan Maug 

(1998) hävdar att företag granskas mer närgående av stora aktieägare som på grund av deras 

ägande har fler incitament och tillräckligt med röstkraft att påverka beslut. Beroende på 

graden av utomstående ägare, styrelsens ägande och typen av utomstående ägare skiljer sig 

marknadens reaktion signifikant på insiderhandel. Insiders överavkastning är lägre framförallt 

i företag som kontrolleras av andra företag eller av individer eller familjer som inte sitter med 

i styrelsen. Detta tyder på att kontrollerande företag, individer eller familjer har en stark 

övervakning och inflytande, vilket försäkrar att företagsledningen fokuserar på 

värdemaximering, som i sin tur leder till minskad informationsasymmetri. Detta strider mot 

tidigare påstående av La Porta et al. (1998). Den minskade informationsasymmetrin i 

familjeägda bolag får följden att marknaden anser att insiders handel inte förmedlar lika 

mycket ny information (Fidrmuc et al., 2006). Som kontrast till det ovan nämnda har företag 

som domineras av institutionella ägare en högre överavkastning från insynshandel. Detta 

väcker förslag om att ledamöters transaktioner är mer informativa vilket i linje med Franks, 

Mayer & Renneboog (2001) och Faccio & Lasfer (2002) som argumenterar för att 
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institutionella aktieägare i Storbritannien inte övervakar företag som de investerar i vilket inte 

minskar informationsasymmetrin mellan insynspersoner och utomstående intressenter.  

 

En ytterligare orsak till att det existerar informationsassymetri som även den befinner sig 

inom ramen för agent-principal problematik är följande scenario: att kontrollägare i företag 

med en högre ägarkoncentration kan ha andra mål än att maximera företagets aktievärde 

(Johnson et al., 2000; Dyck & Zingales, 2004; Holmen & Högfeldt, 2005). Fokuset kan 

exempelvis vara inställt på prestige och rykte, vilket får konsekvenserna att deras handel i 

företaget inte avspeglar ett vinstsyfte i första hand. Insiderhandeln i företaget syftar därför inte 

nödvändigt vis på att skapa en överavkastning, vilket kan leda till att marknaden reagerar 

mindre på insiderhandeln. Är kontrollerande ägare på samma storleksnivå som andra ägare 

går deras fokus in på värdeskapande enligt Jensen and Meckling (1976) och därmed reagerar 

marknaden mer på deras handel av aktier i företaget. Ytterligare hänsyn måste beaktas vid 

insidertransaktioner i företag med hög ägarkoncentration som har finansiella problem, där ett 

köp visar på att ägaren har fortsatt tillit i bolaget, medan en försäljning sänder signaler om det 

motsatta. (Fidrmuc et al., 2006). 

 

3.6 Redovisningskvalité 

Förhållandet mellan offentlig och privat information påverkas av kvalitén på redovisningen. 

Leuz et al. (2003) visar i deras undersökning att företag som är verksamma i länder med 

utvecklade aktiemarknader, spridd ägarstruktur, starka investerarskydd och hög 

rättsefterlevnad, använder sig i mindre utsträckning av redovisningsmanipulation vilket 

minskar informationsasymmetrin mellan insiders och utomstående aktörer. I linje med 

tidigare studier som visar på att investerarskydd är en drivkraft som påverkar 

bolagsstyrningsalternativ som finansiering, utdelningspolicys och ägarstruktur, visar Leuz et 

al. (2003) förhållandet mellan investerarskydd och redovisningsmanipulation. La Porta et al. 

(2000) påvisar att investerarskydd är en institutionell nyckelfaktor som påverkar val av 

bolagspolicys. Leuz et al. (2003) går vidare i sin studie genom att fokusera på 

investerarskyddet som en avgörande faktor som påverkar omfattningen av 

redovisningsmanipulering runt om i världen. Starkt investeringsskydd begränsar insiders 

incitament att privat utnyttja kontrollfördelar i företag. En konsekvens av detta är att 

incitamentet att ägna sig åt redovisningsmanipulation minskar eftersom att det blir svårare att 
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dölja det privata utnyttjande av kontrollfördelar. Investeringsskyddet har haft stark påverkan 

på de internationella skillnader som uppstått gällande det i dag förekommande utnyttjandet av 

redovisningsmanipulation. (Leuz et al., 2003) 

 

Definitionen av redovisningsmanipulation beskrivs av Healy & Wahlen (1999) som den 

förändringen som insiders gör i ekonomiska rapporter för att vilseleda intressenter eller för att 

påverka företagets resultat. Incitamentet för att förändra ett företags ekonomiska rapporter 

kommer enligt Shleifer & Vishny (1997) från en intressekonflikt mellan insiders och 

utomstående intressenter, då insiders vill dölja sina privata kontrollfördelar för att slippa bli 

disciplinerade för dessa fördelar av utomstående intressenter. Insiders som exempelvis 

kontrollägare eller ledningen kan utnyttja sin kontroll över företaget för att ge sig själva 

fördelar på bekostnad av företagets andra intressenter. De kan påverka redovisningen av 

företagets prestationer genom att överdriva intäkter och dölja förluster som annars skulle leda 

till att utomstående vill blanda sig i. Insiders kan även använda redovisningstekniker till att 

skapa framtida reserver genom att uppge lägre vinster vid år med bra avkastning och således 

göra företagets prestation mindre varierande jämfört med den verkliga situationen. I och med 

att insiders kan plana ut ojämnheter i företagets rapporterade intäkter kan de även dölja deras 

privata kontrollfördelar och minska risken för ingripande från utomstående intressenter. (Leuz 

et al., 2003) 

 

Legala system skyddar investerare genom att ge dem rättigheter till att disciplinera insiders 

genom att till exempel få dem ersatta och även genom att genomdriva kontrakt som är 

utformade för att begränsa insiders privata kontrollfördelar (La Porta et al. 1998). Insiders 

väljer därför att avstå från att utnyttja sina privata kontrollfördelar då investerare har 

rättigheten att disciplinera dem. Leuz et al. (2003) menar därför att redovisningsmanipulation 

är mer omfattande i länder med svagt investeringsskydd, på grund av att insiders kan ha större 

möjlighet att utnyttja privata kontrollfördelar, vilket därmed förstärker incitamentet till att 

förvränga företagets redovisning. Detta bekräftas av Dyck & Zingales (2002) som visar att 

privata kontrollfördelar minskar då investeringsskyddet ökar. Att investeringsskydd är en 

viktig faktor bekräftas även av La Porta et al. (2000) som framhäver att starkt investerarskydd 

har en stark förklaringsgrad för utvecklade finansiella marknader, spridd ägarstruktur och 

även lägre redovisningsmanipulation. Det finns en viktig länk mellan investeringsskydd och 

kvalitén på redovisningen som rapporteras till marknadens intressenter. Investeringsskyddet 
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anses vara bättre i common law länder än civil law länder enligt La Porta et al. (1997, 1998). 

Detta påstående stöds av Leuz et al. (2003) som empiriskt visar att det i mindre omfattning 

sker redovisningsmanipulation i USA jämfört med kontinental Europa som Sverige och 

Tyskland är del av. Vilket är i linje med d’ Arcy (2000) som argumenterar för att USA:s 

redovisningsregler är mer strikta i jämförelse med de valmöjligheter som finns i länderna i 

kontinental Europa med svagare investeringsskydd. 

 

Leuz et al. (2003) klassificerar länderna i sin studie efter deras legala och institutionella 

egenskaper. På så sätt identifieras tre grupper som skiljer sig åt där den första gruppen 

kännetecknas av länder med stora aktiemarknader, spridd ägarstruktur, starkt 

investeringsskydd och stark rättsefterlevnad. USA samt många andra common law länder 

placerar sig i den gruppen. Den andra gruppen innefattar länder med mindre utvecklade 

aktiemarknader, koncentrerad ägarstruktur, svagt investeringsskydd och stark rättsefterlevnad 

och där placerar sig Sverige och Tyskland. Den tredje gruppen kännetecknas av länder med 

svag rättsefterlevnad. Det finns tydliga skillnader i redovisningsmanipulation mellan dessa 

grupper, där de med stark rättsefterlevnad visar på lägst redovisningsmanipulation och 

tvärtom för de med låg rättsefterlevnad. (Leuz et al., 2003) 

 

Leuz et al. (2003) utvecklar tidigare resonemang om den roll som rättsskyddet har för 

utvecklingen av finansiella marknader, ägarstruktur och privata kontrollfördelar som 

framförts av Shlefier & Vishny, (1997) och La Porta et al. (2000). Nivån av rättskydd för 

utomstående investerare påverkar kvalitén för den finansiella informationen som rapporteras 

till utomstående. Detta visar på hur rättsskyddet påverkar agent-principal konflikten mellan 

utomstående investerare och kontrollerande insider. Svagt rättsskydd resulterar i dålig kvalité 

i den finansiella rapporteringen, vilket sannolikt försvagar utvecklingen av de finansiella 

marknaderna och leder till ökade möjligheter för insiders att tjäna överavkastning. 

 

I kontrast till detta visar Coffee (2005) att företag i USA som präglas av spritt ägande har 

visat sig vara känsliga mot den typen av skandaler där ledningen manipulerat intäkter. Företag 

i USA med spritt ägande har under de senaste 20 åren haft en utveckling som lett till att 

ledningens ersättning till större del består av rörlig ersättning jämfört med tidigare. Den ökade 

rörliga lönen i form av aktie- och optionsprogram ska öka ledningens incitament att arbeta för 

ett ökat aktievärde. Denna utveckling har skett för att minska agent-principal problematiken i 
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företagen. Men enligt Coffee (2005) kan detta förhållande bidragit till det motsatta och ökat 

ledningens incitament till att manipulera företagets intäkter för att gynna sig själva. Eftersom 

det existerar en informationsasymmetri mellan ledningen och övriga aktieägare kan ledningen 

sälja av sitt innehav innan övriga aktieägare får reda på hur det egentligen står till med 

företagets räkenskaper. Avsaknaden från en stark kontrollägare i de spritt ägda företagen kan 

leda till en ökad informationsasymmetri mellan insiders och övrig marknad och kan resultera i 

högre överavkastning för företagets insiders. Om företag präglas av koncentrerat ägande och 

bolaget styrs av en kontrollägare blir problemscenariot ett helt annat. Kontrollägare bryr sig 

mindre om aktiekursen på kort sikt eftersom de oftast vill behålla sin kontroll genom fortsatt 

ägande och är mer intresserade av att företaget gör utdelningar. Ett av problemen med 

koncentrerat ägande, är att ägarna har ett incitament att utnyttja sina kontrollfördelar i olika 

former. Exempelvis genom att föra ut kapital ur företaget vilket är fullt möjligt med en mutad 

revisor och manipulerad redovisning, vilket har varit fallet i ett flertal skandaler i Europa 

(Coffee (2005)). Men då det finns starka kontrollägare närvarande i företagen bör detta 

minska ledningens incitament till att på kort sikt överdriva företagets vinster genom 

redovisningsmanipulation. Detta bör resultera i att informationsasymmetrin mellan ledning 

och marknad minskar gällande den kortsiktiga aktiekursen i företag med koncentrerar ägande, 

och därmed bör även insiders överavkastning minska i dessa. 

  

3.7 Lagar och rekommendationer 

Idag reglerar alla länder med en utvecklad kapitalmarknad i någon grad insiderhandel, men 

detta är ett relativt nytt fenomen. För en generation sedan var USA ensamma om att föra en 

reglering mot insynshandeln och även idag anses USA ha den mest restriktiva regleringen 

(Bainbridge, 2012). Det har funnits lagstiftning mot insiderhandel i USA sedan 1934 då 

Securities and Exchange Act of 1934 trädde i kraft, vilket förbjöd insiders från att handla på 

icke offentlig information. Insiderhandellagarna i USA är strikta i den bemärkelsen då lagarna 

inte enbart berör insiders utan även utomstående personer om dessa får ta del av 

insiderinformation enligt regel 14e-3. Securities Exchange Act regel 16b kräver att insiders 

måste avstå från kortsiktiga vinster som uppstått i samband med insiderhandel och vinsterna 

återbetalas till företaget (Bris, 2005). Den moderna regleringen mot insiderhandeln i USA kan 

sägas börja 1961 då en förstärkning av SEC Act kom. Förstärkningen uppkom efter att 

insidern Roberts Cady hade tipsat icke-publik information till en utomstående person som 
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sedan utnyttjade den privata informationen vid handel av aktien. Detta fick SEC att lägga till 

en regel som bestämde att en insider som har tillgång till icke-publik information måste 

offentliggöra informationen innan handel i aktien genomförs, men om tillkännagivandet är 

omöjlig eller otillräcklig att genomföra ska insidern avstå från handel (Bainbridge, 2012). 

Tidigare var det vanlig praxis att företagen gav ut bolagets prognoser för en utvald grupp 

analytiker och stora aktieägare genom möten, konferenser och telefonsamtal. Företagen 

delade ut icke-publik information till analytiker för att i gentjänst mot att få höga värderingar 

och rekommendationer. Analytikerna kunde själva handla på denna information eller sälja den 

till stora klienter. Denna selektiva utdelning av icke-publik information orsakade en stor 

informationsasymmetri på marknaden. I oktober 2000 godkände därför SEC kommissionen 

Regulation Far Disclosure vilket krävde börsnoterade bolag att publicera icke-publik 

information till alla investerare samtidigt (Eleswarapu et al., 2004). I och med Sarbanes-Oxley 

Act som kom 2002 skärptes lagstiftningen ytterligare och insiders blev skyldiga att rapportera 

sin handel till SEC senast två dagar efter transaktionsdagen. Sarbanes-Oxley Act innebar en 

stor förändring eftersom det tidigare var tillräckligt att handel rapporterades in senast 10 dagar 

efter den månad då transaktionen ägt rum. Regleringen förbjöd även den kortsiktiga 

insiderhandeln, då vinster som görs inom 6 månader måste betalas tillbaka till företaget 

(Fidrmuc, 2010). 

 

I Sverige uppmärksammades insiderhandeln under 70-talet, på den tiden användes en typ av 

självreglering där företag själva utvecklade praxis och regelverk för hantering av 

insiderhandel. En officiell reglering kom 1985 och förstärktes sedan av gemensamma direktiv 

för europamedlemmarna (Dardas & Güttler, 2011). Det första europeiska direktivet för 

reglering av insiderhandeln för medlemsländerna, Council directive 89/592/ECC 1992 gjorde 

att den tidigare varierande regleringen harmoniserades. På grund av stora friheterna till hur 

direktivet skulle ratificeras bland EU medlemmarna, ledde detta till att olika former av 

insiderlagstiftning tillkom med varierande effektivitet (Dardas et al., 2011). Tyskland var sena 

med att införa lagstiftning mot insiderhandel, vilket genomfördes 1994 i och med Securities 

Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz). Detta bidrog till att styrelsemedlemmar inte längre 

fick handla på privat information och vid publiceringar som kan ha en betydande påverkan på 

företags aktiepris. Denna lagen införde rapporteringskrav för styrelsemedlemmar, men 

personer utanför styrelserummet var inte objekt för restriktionerna i handeln. En ändring av 

Securities Trading Act 2002 tillförde att familjen till styrelsemedlemmar även skulle 
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rapportera deras handel men fortsatte tillåta att övriga personer kunde handla fritt så länge de 

inte handlade på privat information (Betzer och Thiessen, 2009). Tyska företag skulle 

rapportera sin insiderhandel utan fördröjning enligt lagen, med undantaget att företag inte 

behövde rapportera handeln om den totala transaktionsstorleken inte uppgick till 2 500 euro 

under ett kalender år (Betzer et al., 2010). Specificering ―Utan dröjsmål‖ var dock bristfällig 

och ledde till delade meningar för hur lagen skulle efterlevas praktiskt, där den bristande 

specificeringen i själva verket ledde till stora dröjsmål (Dardas et al., 2011). EU direktivet 

Market Abuse Directive som kom 2003 kom att fundamentalt förändra Tysklands reglering av 

insiderhandel och förbättrade rapporteringsstandarden avsevärt. Sverige hade däremot en 

utvecklad reglering för insiderhandel redan innan Market Abuse Directive implementerades. I 

samband med ratificeringen skärpte Sverige sin lagstiftning mot insynshandel ytterligare med 

ett handelsförbud på 30 dagar innan kvartals- och årsrapporter, vilket skiljer Sverige från 

Tyskland då de fortfarande inte har någon handelsbarriär i samband med kvartals- och 

årsrapporter. Market Abuse Directiv bytte ut det tidigare direktiv och begärde att alla 

medlemsländerna skulle uppföra minimum standarder för reglering av insiderhandeln.  Den 

inrapporterade insiderhandeln skulle även inkludera viktig information om transaktionen som 

storlek, pris och typ av transaktion. Direktivet definierar även vilka som är tvungna att 

rapportera sin insiderhandel. Speciellt är det personer i ledningspositioner men även 

närstående och institutioner som kan kopplas till personen måste rapportera.. Lagstiftningen 

skärptes ytterligare för Sverige och Tyskland 2004 då EU direktivet Transparency Directive 

kom vilket framtvingade att handel skulle vara inrapporterat inom fem dagar från 

transaktionsdatum (Dardas & Güttler, 2011). Det nya direktivet syftade till att öka 

rapporteringsstandarden och harmonisera den finansiella rapporteringen mellan EU länderna. 

Direktivet kräver att länderna har minst en utsedd mekanism för lagring av informationen från 

insidertransaktionerna. Tysklands rapporteringsstandard förbättrades med direktivet då de 

tidigare inte hade någon form av publik rapportering av insiderhandeln (Dardas et al., 2011). 

 

Det finns likheter och skillnader i ländernas reglering när det kommer till definitionen av 

illegal och legal insynshandel och vem som är en insider, samt den tiden som en insider har 

att rapportera sin handel. Generellt sett är essensen av USA:s regler om insiderhandel att 

insiders måste avstå från att handla på icke publik information eller att publicera 

informationen innan de handlar (Hu & Noe, 1997). Detta förbud ingår även i den svenska 

regleringen enligt Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 
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instrument och tyska enligt sektion 15a i Securities Trading Act, noteringar av transaktioner, 

publiceringar och överföringar till bolagets register. I USA definieras en insider som officers, 

ledamöter, eller andra nyckelmedarbetare, och aktieägare som har mer än 10 procent av 

aktierna. Officer syftar på en mängd olika chefer inom företaget. Alla dessa har förbud mot att 

handla på icke publik information (Lakonishok & Lee, 2001). EU direktivet Market Abuse 

Directive definierar personer i Sverige och Tyskland som är skyldiga att rapportera. Det syftar 

till personer i chefsbefattning men även familjer och institutioner som associeras till 

personerna som ställs kravet att rapportera deras handel (Dardas et al., 2011). Som tidigare 

nämnt blev insynspersoner skyldiga att rapportera sin handel till SEC senast två dagar efter 

transaktionsdagen i och med införandet av Sarbanes-Oxley Act medan EU direktivet 

Transparency Directive frammanar att Sverige och Tysklands insynspersoner ska rapportera 

inom fem dagar från transaktionsdatum. 

 

3.8 Teorin om informationshierarki 

Teorin om informationshierarki handlar om att en högre befattning leder till ett större innehav 

av privat information (Seyhun, 1986). Ledningen för ett företag samlar in information om 

verksamheten i företaget genom deras övervakning i samband med deras anställning. Effekten 

som kommer av övervakningsuppgiften som överordnad är att informationen flödar som en 

kanal mot principalen Alchian och Demsetzs (1972). Flödet av information skapar en 

informationshierarki där VD:n är den insidern som har tillgång till mest information om 

företaget. Seyhun (1986) framför att det är insiderns position som avgör hur pass informativ 

insiderns handel är. Detta visas genom hur mycket marknaden reagerar på handeln i form av 

aktiekursförändringar. Insiders skiljer sig mellan varandra då vissa insiders har tillgång till 

mer information och av bättre kvalité jämfört med andra insiders. De insiders som är insatta i 

den dagliga verksamheten är mer insatta i förändringar av företagets värde och bör därför 

förmedla mer information när de handlar med företagets aktier enligt Lin & Howe (1990). Det 

är först och främst styrelseordförande och företagsledare som sitter med i styrelsen som bör 

ge den mest informativa handeln då de är delaktiga i den operativa och strategiska 

verksamheten. De bör därför vara bättre på att förutse överavkastning jämfört med 

företagsledningen som inte sitter med i styrelsen eller aktieägare enligt Seyhun (1986) och Lin 

& Howe (1990). Seyhun (1986) använder amerikanska data i sin studie och bekräftar teorin 

om informationshierarki och visar att överavkastningen från personer i ledningen som sitter 
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med i styrelsen är större jämfört med styrelseledamöter som inte arbetar i verksamheten. 

Vidare argumenterar Seyhun (1986) att styrelsen och ledningens överavkastning är större än 

den från stora aktieägare vilket bekräftas av Lin och Howe (1990) som också använder 

amerikansk data. Dardas et al. (2011) anser att informationshierarkin som Seyhun (1986) 

argumenterar för bör stämma, då det bör vara givet att högsta ledningen har tillgång till mer 

information om kommande förändringar i företagets värde jämfört med den lägsta ledningen. 

Därmed bör reaktionen från marknaden bli starkare från transaktioner gjorda av högsta 

ledningen jämfört med lägre stående chefer. 

 

Fidrmuc et al. (2006) bevisar i sin studie den raka motsatsen, det vill säga att 

överavkastningen från den högsta ledningen i Storbritannien är signifikant lägre än från andra 

positioner i ledningen. Liknande resultat finns på den tyska marknaden (Dymke and Walter, 

2008). Dardas et al. (2011) finner endast små skillnader beroende på vilken post insider har, 

men att ett hierarkimönster kan tydas i Storbritannien. I samma studie hade transaktioner från 

insiders i Sverige med lägre position i företaget en större påverkan på marknadens reaktion på 

insynshandeln i jämförelse med den högsta ledningen, vilket går mot hypotesen. I Tyskland 

reagerade marknaden lika starkt oberoende av vilken position i företaget som insidern hade. I 

sin undersökning av åtta europeiska länder finner Dardas et al. (2011) endast tendenser till att 

marknaden reagerar olika i Sverige och Frankrike beroende på vilken position insidern har. 

Jeng et al. (1999) ifrågasätter att VD tjänar högre avkastning än lägre stående chefer på grund 

av att handel från VD är mer övervakad och att han därmed inte kan utnyttja sitt 

informationsövertag. Vilket bekräftas av Fidrmuc et al. (2006) som inte finner något stöd för 

hierarkihypotesen och visar att marknaden reagerar minst på VD:ns handel jämfört med andra 

insiders. Vidare menar Fidrmuc et al. (2006) att de resultat som Seyhun (1986) och Lin & 

Howe (1990) får fram från sin studie av insiderhandel i USA, att VD:ns överavkastning var 

högre, kan bero på att dessa transaktioner i genomsnitt var mycket större än de andra 

transaktionerna vilket kan vara orsaken till de större marknadsreaktionerna. Ytterligare kritik 

mot att marknaden inte reagerar mer på handeln av insiders i en högre position beror troligen 

på att högsta ledningen är mer övervakad av reglerande organisationer och vågar därför inte 

handla på den informationen de har tillgång till (Dardas et al., 2011).  
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Denna forskningsfråga har fått stora skillnader angående resultat i de länder som vi 

undersöker och det är svårt att förklara varför skillnaderna existerar. På grund av detta anser 

vi det intressant att vidare studera hur informationshierarkin förhåller sig.  
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3.9 Hypoteser 

En målsättning med studien är att undersöka andelen privat eller offentlig information på 

marknaden. Marknadens effektivitet testas för att undersöka om insiders erhåller 

överavkastning. Om informationen är tillförlitlig sker ingen marknadsreaktion på 

insiderhandel eftersom all information är tillgänglig. Därefter undersöks kopplingen mellan 

ägarstruktur och överavkastning. Det legala ursprungets påverkan på överavkastning 

undersöks med hjälp av tre länder som härstammar från olika legala ursprung. Effekterna som 

kommer från att vara common law respektive civil law land påverkar investeringsskyddet, 

som i sin tur påverkar om landet har spritt respektive koncentrerat ägande. Detta resulterar i 

hypotesen om att ägarkoncentrationen påverkar övervakningen av ledningen i företaget. 

Investeringsskyddet påverkar även kvalitén på redovisningen, det vill säga hur pass tillförlitlig 

den offentliga informationen är. Ett starkt investeringsskydd leder till få incitament att 

manipulera redovisningen eftersom insiders kan bli disciplinerade om de blir upptäckta, vilket 

bör leda till mindre informationsasymmetri mellan insiders och utomstående intressenter.  

 

3.9.1 Hypotes effektiv marknad 

Marknaden kan anses som effektiv då alla aktörer på marknaden har tillgång till all tillgänglig 

information (Fama, 1970). Detta gör att aktiepriset reflekterar all information och ger en 

korrekt värdering av bolagens värde. Verkligheten följer däremot sällan Famas (1970) teorin, 

då all information inte är tillgänglig för alla. Utomstående intressenter undanhålls information 

av insiders som har incitament att skydda sina privata informationsfördelar (Fama, 1970). 

Informationsasymmetrin ökar även av lagar som ger personer och företag rätt till personlig 

integritet och skydd för företagshemligheter. Om marknaden hade varit helt effektiv skulle 

inga analyser kunna överträffa marknaden i form av aktieavkastning. Priset på aktien hade då 

reflekterat all information på den finansiella marknaden och varken en teknisk- eller 

fundamental analys skulle generera en överavkastning. Inte heller insiderinformation hade 

kunnat överträffa marknaden då det aktuella och framtida aktiepriset redan justerats för all 

information (Fama, 1970).  

 

Tidigare studier visar att marknaden inte är helt effektiv då insiders kan tjäna överavkastning 

(Jaffe, 1974; Rozeff & Zaman, 1988; Lin & Howe, 1990; Gregory et al. 1997; Chang & Suk, 

1998; Lakonishok & Lee, 2001; Friederich et al. 2002; och Fidrmuc et al. 2006). Studierna 
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visar att insiders har tillgång till mer information och anses utnyttja den till sin fördel vid 

handel av företagets aktier. Nackdelen med detta är att de även antas kontinuerligt kunna göra 

bättre handelsbeslut och tjäna på oinformerade intressenter. För att minska 

informationsasymmetrin reglerar USA, Sverige och Tyskland insiderhandeln, vilket skapar 

förutsättningar som är mer lika för samtliga aktörer på marknaden. Detta antas vara för 

marknadens bästa då aktörerna får informationen samtidigt och alla har lika lång tid för att 

göra en uppskattning av aktiepriset. Utomstående intressenter har inte lika stor risk att bli 

utnyttjade av bättre informerade insiders, vilket medför ett större kapitalflöde 

till finansmarknaden. 

 

Insiders överavkastning visar på att det förekommer en informationsasymmetri mellan 

insiders och utomstående. Överavkastningen kommer från att marknaden reagerar positivt på 

insiderhandeln. Utan någon reaktion förekommer ingen överavkastning. Dardas et al. (2011) 

argumenterar för att marknadens reaktion på insiderhandeln sker omedelbart. De menar att 

insiders har förmågan att upptäcka om företaget är under eller övervärderat, och om de ger 

tydliga signaler till marknaden genom handel i aktien. Detta tyder på att marknaden har en 

svag form av effektivitet då insiders kan erhålla överavkastning. Skillnad finns däremot 

mellan köp- och säljtransaktioner. Dardas et al. (2011) finner bara signifikans för 

säljtransaktioner i ett av de åtta undersökta länderna. Detta tyder på att marknaden inte anser 

att insiders säljtransaktioner är lika informativa vilket enligt Cziraki et al. (2011) troligen kan 

bero på att säljtransaktioner kan ske på grund av ett flertal anledningar utöver en förväntad 

förändring i ett företags värde, exempelvis insiderns behov av likvida medel. Följande 

hypoteser är därför utformade: 

 

H1a: Insiderhandel genererar överavkastning. 

 

H1b: Insiderhandel genererar ingen överavkastning. 

 

 

3.9.2 Hypotes ägarkoncentration 

Enligt La Porta et al. (1998) påverkar det legala ursprung ägarkoncentrationen, som i sin tur 

har influenser i insiders förmåga att göra överavkastning (Fidrmuc et al. 2006). Länder med 

svagt skydd för investerare gör det mer riskfyllt för investerare och därför undviker de att 
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placera sitt kapital i bolag där de kan bli utnyttjade av kontrollerande ägare. Detta leder till 

färre ägare, det vill säga koncentrerat ägda företag. I länder med starkt investeringsskydd 

gäller motsatsen där risken för att bli utnyttjad är mindre och ägarkoncentrationen mer spridd. 

La Porta et al. (1998) visar på detta samband då common law länder tenderar att ha starkare 

investeringsskydd än civil law länder samtidigt som common law länder har fler bolag med 

spritt ägande. Koncentrerat ägande i bolag bidrar med en tydlig övervakningsroll enligt La 

Porta et al. (1998), vilket sannolikt bidrar till ökad informationsutgivning till ägarna, det vill 

säga marknaden. Effekten av att informationsasymmetrin troligen är mindre på en marknad 

med koncentrerat ägda bolag gör att insiders överavkastning minskar.  

 

Insiders överavkastning skiljer sig mellan de undersöka länderna utefter ägarkoncentration. La 

Portas et al. (1998) studie visar att Sverige tenderar att ha många bolag som är koncentrerat 

ägda. I kontrast har USA många bolag med spritt ägande (Coffee, 2005), där ägarna har 

svagare övervakning, insiders med sämre förmåga att skapa överavkastning. Länder med 

spritt ägda företag har däremot ofta starkt investeringsskydd enligt La Portas et al. (1998), 

vilket antas fungera som substitut till en tydlig övervakning, där regler och lagar skyddar 

investerare. Det juridiska skyddet är dock troligen sämre än en mer noggrann 

ägarövervakning. Länder med bolag som är spritt ägda bör därför ge insiders starkare förmåga 

till överavkastning jämfört med länder med koncentrerat ägda företag. Tysklands 

ägarkoncentration placeras enligt La Porta et al. (1998) mellan USA och Sverige, vilket 

troligen gör att deras insiders överavkastning också bör hamna mellan de andra länderna. 

Denna hypotes stöds av Dardas et al. (2011) som menar att engelska common law länder, som 

har flest spridda bolag, har högst överavkastning hos insiders. 

 

Ägarövervakning påverkar insides förmåga till överavkastning. En ökad övervakning antas 

gynna alla aktieägare då det minskar informationsasymmetrin mellan företagsledningen och 

ägarna. Kontrollägare har en tydlig övervakningsroll och det är sannolikt att insiderhandeln 

ger en svagare reaktion hos marknaden då den anses vara mindre informativ. Admati, 

Pfleiderer & Zechner (1994) menar att ägare med stora aktieposter driver dem till att övervaka 

ledningen vilket Maug (1998) och Admati et al (1994) instämmer. Företag granskas mer 

ingående av dess stora aktieägare på grund av deras stora ägande och för att de har tillräckligt 

med rösträtter för att kunna påverka, till skillnad från ägare med små aktieposter. I och med 

att ägarna, som är aktörer på aktiemarknaden, får ta del av företagsinformation kommer den ut 
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på marknaden. Insiders förmåga till överavkastning minskar då deras informationsövertag 

redan kommit ut på marknaden, som därför inte reagerar på insiderhandeln eftersom aktien då 

är mer korrekt värderad. I kontrast kan dock ägare ha fokuserat på annat än att skapa högsta 

företagsvärdet (Johnson et al. 2000; Dyck and Zingales, 2004; Holmen and Högfeldt, 2005). 

Detta kan istället vara att uppnå prestige och rykte, vilket får följden att deras insiderhandel 

innehåller mindre information om företagsvärdet. Köptransaktioner av kontrollägare i bolag 

med finansiell ostabilitet anses ge mer information då det är tecken för företroende och 

tillväxt till skillnad från säljtransaktioner, som tyder på tappad tillförlit. Insiderhandeln kan 

därför skapa överavkastning även i koncentrerat ägda bolag (Fidrmuc et al. 2006). För att 

testa ägarkoncentrations effekt på insiderhandeln uppförs följande hypoteser: 

 

H2a: Överavkastning korrelerar med ägarkoncentration. 

 

H2b: Överavkastning korrelerar inte med ägarkoncentration. 

 

3.9.2 Hypotes legalt ursprung 

Det legala ursprunget antas ha en koppling till andelen privat eller offentlig information på 

marknaden. La Porta et al. (1998) visar på att det legala ursprunget har en påverkan på ett 

lands investeringsskydd. Skyddet har i sin tur har en betydelse för ägarstrukturen då det är 

troligt att ägarstrukturen är ett resultat av att företagen anpassar sig till den rådande legala 

miljön som de befinner sig i. Svagt investeringsskydd antas bidra till att investerare tar en risk 

i att placera sitt kapital i företag med kontrollerande ägare eftersom de kan bli utnyttjade av 

dessa ägare. I och med risken är det troligt att färre investerare undviker kapitalplacering i 

företag vilket leder till färre ägare, det vill säga ett mer koncentrerat ägande i bolagen. I 

kontrast menar Porta et al. (1998) att ett starkt investeringsskydd ger bättre skydd för 

investerare och minimerar risken med att de blir utnyttjade. Större investerare som placerar 

sitt kapital i bolag gynnar företags förmåga till tillväxt vilket mindre investerare kan ta tillvara 

på genom att placera sitt kapital i samma bolag. Denna fördel tillsammans med den minskade 

risken för utnyttjande vid starkt investeringsskydd bidrar till att fler investerare gör sina 

kapitalplaceringar i företag och leder till mer spritt ägande i företagen. Ägarstrukturen 

påverkar sedan i sin tur informationsutgivningen till marknaden enligt Fidrmuc et al. (2006). 

Detta genom att starka ägare med tydlig övervakning minskar informationsasymmetrin mellan 
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företaget och utomstående intressenter. Marknaden innehåller därför en större andel offentlig 

information än privat information.  

 

Det legala ursprunget har även en koppling till andelen privat eller offentlig information på 

marknaden genom redovisningskvalitén. Denna koppling sker genom att legala ursprunget har 

ett samband med investeringsskyddet som i sin tur påverkar redovisningskvalitén enligt Leuz 

et al. (2003). Starkt skydd för investerare minskar insiders förmåga att privat kunna utnyttja 

företag vilket minskar incitamentet för redovisningsmanipulering eftersom det ofta används 

för att dölja spåren av det privata utnyttjandet. Manipulerad redovisningsinformation antas 

innehålla avvikande eller fiktiv information vilket minskar andelen privat information som 

tillkännages.  

 

Insiders förmåga till överavkastning påverkas av informationsasymmetrin då deras 

informationsövertag försvinner i och med att en större andel privat information rapporteras ut 

till marknaden. Det vill säga att aktiepriset justerats innan insidern handlat på den och 

överavkastning minskar. Resonemanget till kopplingen mellan legala ursprunget och andelen 

privat eller offentlig information på marknaden går därför att testas genom att mäta insiders 

överavkastning. Därav myntas följande hypoteser: 

 

H3a: Legalt ursprung har inverkan på insiders förmåga till överavkastning. 

 

H3b: Legalt ursprung har ingen inverkan på insiders förmåga till överavkastning. 

 

3.9.3 Hypotes informationshierarki 

Insiders har tillgång till mer information än utomstående men tillgången skiljer sig även 

mellan insiders då informationen anses flöda uppåt som en informationskanal i hierarkisk 

ordning (Alchian & Demsetzs, 1972). Seyhun (1986) visar att det finns ett hierarkiskt 

samband men tillägger att insiders, som är aktiva i den dagliga verksamheten och har insyn i 

styrelsearbetet, ger mest information genom sin handel. Studier av amerikanska data bekräftar 

att insiders position påverkar hur pass informativ deras handel anses vara av marknaden 

(Seyhun, 1986; och Lin och Howe, 1990). En högre position anses ge mer informativ handel 

och utlöser större kursförändring på marknadspriset. Detta på grund av att insiders i högre 

positioner har tillgång till mer kvalitativ information, som skapar bättre förutsättningar 
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gentemot insiders i lägre positioner, och kan därför göra en högre överavkastning i enlighet 

med informationshierarkin. Insiderhandel av högsta ledningen bör därför ge större reaktion 

hos marknaden och ge högre överavkastning. 

 

Informationshierarkin har både bevisats och motbevisats beroende på studiernas utformning. 

Seyhun (1986) visar i sin amerikanska undersökning att insiders överavkastning från 

styrelsemedlemmar med anställning i företaget är större än styrelsemedlemmar som inte har 

det. Vidare visas även att styrelsen och företagsledningens överavkastning är större än den 

från stora aktieägare. Dardas et al. (2011) undersöker om insiderns position i företaget har 

någon effekt på marknadens reaktion till insiderhandel. De finner endast små skillnader 

mellan positionerna men att ett hierarkiskt mönster kan tydas i Storbritannien. Vidare visar 

studien att den lägsta ledningens insiderhandel fick större reaktioner av marknaden i Sverige, 

vilket går emot hypotesen att informationen flödar uppåt, medan alla klasser i Tyskland hade 

lika effekt. Jeng et al. (1999) ifrågasätter att VD:n har högre överavkastning jämfört med 

lägre stående insiders på grund av att VD:ns handel är mer övervakad.  Fidrmuc (2006) finner 

precis som Dardas et al. (2011) ingen signifikans i hierarkihypotesen och visar som Jeng et al. 

(1999) att VD:n inte genererar någon högre överavkastning. Detta förklaras med att VD:n är 

mer övervakad av marknaden och ägare och blir därför mindre benägen att handla på sitt 

informationsövertag. Fidrmuc (2006) visar att överavkastningen av den högsta ledningen i 

Storbritannien är signifikant lägre än andra positioner i företagsledningen. Liknande resultat 

finns på den Tyska marknaden (Dymke and Walter, 2008). Det kan även hända att VD:n är 

den person som får ta del av information sist inom staben vilket skulle innebära att andra 

aktörer hinner handla på informationen innan VD:n hinner ta del av den. Marknadens reaktion 

på VD:ns insiderhandel är därför i vissa fall mindre vilket gör att deras överavkastning också 

blir lägre. Detta medför att insiders, som inte är lika övervakade, antas ha starkare förmåga till 

överavkastning. Speciellt de som är nära till händelsens centrum, där information om 

företagets värde uppstår, bör ha högst överavkastning då de är först med den nya 

informationen.  

 

Insiderns position antas ha en påverkan på marknadens reaktion men följer inte hypotesen om 

informationshierarkin. Fidrmuc et al. (2006) kritiserar tidigare studier av Seyhun (1986) och 

Lin & Howe (1990) som med amerikansk data visade att VD:ns överavkastning var högre än 

andra insiders. Detta på grund av VD:ns transaktioner endast bestod av större belopp. 
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Storleken bara i sig kan ha orsakat reaktionen på marknaden. Ytterligare kritik är att media 

agerar som en övervakare enligt Bednar (2012), som kontrollerar speciellt insiders i de högre 

positionerna eftersom de antas ha större ansvar mot samhället. Detta gör att insiders med 

högre positioner undviker att använda sitt informationsövertag, vilket bidrar till att deras 

handel är mindre informativ för marknaden. Den högsta ledningen bör därför generera lägre 

överavkastning och bidrar till följande hypoteser: 

 

H4a: Överavkastning är korrelerat med insiderns position. 

 

H4b: Överavkastning är inte korrelerat med insiderns position. 

 

3.9.3 Sammanfattning hypoteser 

Figur 2 nedan visar vilket samband i modellen som hypoteserna testar. Det första 

hypotesparet undersöker om insiders tjänar överavkastning vilket sedan tillåter det andra 

hypotesparet att undersöka om överavkastningen har ett samband med ägarkoncentrationen. 

Om det finns en koppling till ägarkoncentrationen möjliggör det en undersökning av det tredje 

hypotesparet om sambandet även sträcker sig till ländernas legala ursprung. Det fjärde paret 

är en fördjupning i andelen privat eller offentlig information på marknaden, som undersöker 

om det även finns en skillnad mellan insiders överavkastning beroende på deras position. 

 

 

 

 

Figur 2 Visar vilka områden hypoteserna testar 

 

H4: Överavkastning är korrelerat 

med insiderns position. 

H1: Insiderhandel 

genererar 

överavkastning 

H2: Överavkastning korrelerar 

med ägarkoncentration 

H3: Legalt ursprung har inverkan 

på insiders förmåga till 

överavkastning. 
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4. Empirisk metod 

Detta avsnitt beskriver hur en eventstudie utformas för att undersöka om insiders erhåller 

överavkastning. Sedan presenteras de matematiska beräkningar som används för att få fram 

den ackumulerade överavkastningen för enskilda variabler. Därefter förklaras 

tillvägagångssättet för insamling av data samt kriterierna som skall uppfyllas för denna typ av 

företagsekonomisk forskning. 

 

4.1 Eventstudie 

För att kunna utläsa om en insider tjänar överavkastning måste den ekonomiska händelsen 

mätas, som med fördel görs med hjälp av en eventstudie. Eventstudien används frekvent för 

forskning om finans och kan anpassas till olika former av företagsspecifika händelser och 

även för ekonomin i sin helhet (MacKinlay, 1997). Nyttan från en sådan studie kommer från 

det faktum att effekterna från en händelse kommer reflektera i aktiepriset. En effektiv 

marknad minskar denna effekt då den nya informationen av händelsen redan justerats i 

aktiekursen medan en icke effektiv marknad reagerar mer. Mätning av konsekvenser för en 

ekonomisk händelses kan därför konstrueras genom att observera företagets aktiepriser 

(MacKinlay, 1997). Exempel på användningsområden är för fusioner och förvärv av företag, 

kvartalsrapporter, insiderhandel och makroekonomiska händelser. Eventstudier har använts 

sedan länge tillbaka i historien, exempelvis använde Dolley (1933) det i sin studie av 

prisförändringar som resulterat på grund av aktiesplittar. Sedan dess har studien använts 

frekvent och även förbättrats av Myers & Bakay (1948), Barker (1958) och Ashley (1962). På 

sent 60-tal introducerade Fama et al. (1969) den metodologin som fortfarande används idag. 

Det har skett en del modifikationer sedan dess som rättat till vissa statistiska svagheter och 

framtagandet av mer precisa hypoteser, bland annat av Warner (1980, 1985). Figur 3 visar 

processen för en eventstudie på nästkommande sida.   
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Figur 3. Processen för en eventstudie 

4.2 Definition av händelse och tidsperiod 

Först skall händelsen som är av intresse definieras och sedan tidsperioden för observationen 

av företagens aktiepriser, som även kallas för eventfönster. Med eventfönster menas den 

tidsperiod som skall mätas för att undersöka om det förekommer någon överavkastning från 

insiderhandel. Det är vanligt att definiera ett eventfönster som är större än den perioden som 

är av intresse för att kunna undersöka den intilliggande perioden. Detta medför att studien 

även fångar in prisförändringar innan och efter dagen då händelsen sker.  

 

4.2.1 Händelse 

Denna studie kommer att undersöka insiders förmåga till överavkastning och därför studeras 

händelsen då en insider transaktionen sker. Transaktionerna som studien undersöker är köp 

och försäljningar av aktier gjorda av insiders i det egna bolaget. Utöver detta kommer även att 

dagen då insiderhandeln offentliggörs till marknaden genom publikation undersökas eftersom 

det först är då marknaden får ta del händelsen. MacKinlay (1997) poängterar att dagarna 

innan händelsen ska tas med i eventfönstret för att på så vis infånga hur marknaden tar till sig 

ny information och även för att fånga in potentiella anomalier som kan uppkomma i 

anknytning med insiderhandel. Fama (1970) introducerar användningen av tidsskala för att 

1. Definiering av händelse och tidsperiod

2. Urvalsgrupp

3. Beräkning av avkastning

4. Test av hypoteser

5. Resultat och analys

6. Slutsatser
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åskådliggöra vilka tidsperioder som berörs av eventstudien. Till dessa räknas eventfönster 

som kommer att mäta den ekonomiska händelsen samt skattningsfönstret som är den period 

som innefattar dagarna innan händelsen som mäts för att ta fram den genomsnittliga normala 

avkastningen.  

 

4.2.2 Eventfönster 

Eventfönster 1 =(t-5  transaktionsdatumet =t0  t+120 handelsdagar). Detta eventfönster 

fångar in den långsiktiga överavkastningen från insiderhandel. Långsiktiga eventfönster är av 

intresse då amerikanska insiders måste betala tillbaka eventuella vinster som gjorts med 

insiderhandel om de realiserats inom 6 månader. Överavkastning på lång sikt visar på att 

insiders kan realisera de vinster som kommer från den överavkastning de tjänar på 

insiderhandel. Samtidigt finns det däremot risk för att det långa eventfönstret fångar in 

ytterligare händelser som påverkar ett företags värde utöver insiderhandeln, exempelvis 

makroekonomiska effekter som konjunktursvängningar och råvarupriser. Längden på 

eventfönstret är baserat på tidigare studier som använt en liknande tidsperiod, exempelvis 

Jaffe, 1974; Rozeff & Zaman, 1988; Lin & Howe, 1990; Gregory et al., 1997 och Lakonishok 

& Lee, 2001. 

 

Eventfönster 2 =(t-1 handelsdag  transaktionsdatumet=t0  t+10 handelsdag). Detta 

eventfönster fångar in den kortsiktiga överavkastningen från insiderhandel. Genom att 

undersöka överavkastningen från transaktionsdatumet på insiderhandeln och de 

nästkommande 10 handelsdagarna visar detta på en insiders förmåga att tjäna överavkastning 

på kort sikt. Fönstret fångar in publiceringen av insiderhandel och det innebär att marknaden 

kommer reagera med att justera priset på aktien om det tillkommer ny information. Denna 

mätperiod är baserad på tidigare forskning av Jaffe, 1974; Chang & Suk, 1998; Friederich et 

al., 2002; Fidrmuc et al., 2006 och Cziraki et al. 2011. 

 

Eventfönster 3 =(t-1 handelsdag  transaktionsdatumet=t0 t+1 handelsdag). Detta 

eventfönster motsvarar en period som sker innan insidertransaktionen blivit publicerad. 

Genom att undersöka denna tidsperiod kan det direkta informationsvärdet av insiderhandeln 

åskådliggöras. Beroende på hur överavkastningen ser ut visar det hur pass högt marknaden 

värderar informationsinnehållet i insidertransaktionen. Eventfönstret visar också hur 

aktiepriset rört sig innan marknaden tagit del av publiceringen av insiderhandel. 
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Dagen då insidertransaktionen äger rum benämns som 𝑡0. Skattningsfönstret beskrivs mer 

ingående under punkt 5.4.2.  

 

4.3 Urvalsgrupp 

Urvalet för studien baseras på företagsdata hämtad från databasen Orbis och har utformats 

baserat på noterade bolag från Nasdaq OMX Stockholm, New York Stock Exchange och 

Frankfurt Boerse. Arbetet fokuserar på att göra en jämförande analys mellan Sverige, 

Tyskland och USA. Eftersom att länderna skiljer sig åt när det kommer till storleken på 

företag som är verksamma i länderna krävdes att liknande företag valdes i alla länder. Sverige 

som är en mindre ekonomi, har företag som är av mindre storlek jämfört med Tyskland och 

USA. Därför valdes Sverige som utgångspunkt då det är lättare att hitta jämförbara företag i 

de andra länderna gällande företagsstorlek. För att få med största möjliga antal insiderhandel 

valdes de 30 största bolagen efter omsättning då aktiehandeln antas förekomma mer frekvent 

där. Större bolag har även flera anställda och därmed flera insiders. För att få en urvalsgrupp 

som är jämförbar mellan länderna valdes bolag i USA och Tyskland som hade närmast möjlig 

omsättning som för den i Sverige år 2011. Bolagen valdes på kriterium att de skulle varit 

börsnoterade sedan 2005 och tillåta insiderhandel, då detta inte var fallet på vissa bolag 

ersattes dessa med det närmaste bolaget med jämförbar omsättning. De brister som kan 

komma från detta underlag är att vi inte fångar in samtliga bolag på respektive börs men detta 

är inte av nödvändigt då urvalet bör vara tillräckligt för att kunna utläsa eventuella skillnader 

som finns länderna emellan. De bolag som välj i Tyskland och USA är däremot inte störst på 
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𝑡1  
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deras marknader men då fokus ligger på jämförelse mellan länderna fick en avgränsning 

göras. Omsättningsintervallet där 30 bolag valdes från varje land motsvarar 46,5 miljarder till 

3 miljarder USD. Lista över valda bolag och deras omsättning finns i bilaga 1. 

 

För att studera insiders möjlighet till överavkastning har vi valt ut ett antal kontrollvariabler 

och dessa har definieras enligt följande:  

4.3.1 Legalt ursprung 

Detta arbete definierar det legala ursprunget enligt La Porta et al. (1998), där Sverige 

klassificeras som ett skandinaviskt civil law land, Tyskland klassificeras som ett civil law 

land och USA som ett common law land. Vid analysen av överavkastningen undersöks 

skillnad mellan länderna vilket kan hänvisas tillbaka till det legala ursprunget. 

 

4.3.2 Köp- respektive säljtransaktion 

Köp- och säljtransaktioner syftar till när insiders anskaffar sig eller avyttrar aktier i det egna 

bolaget antingen direkt eller indirekt genom juridisk person eller genom närstående. De 

undersökta länderna definierar insiders något olika och detta arbete följer det enskilda landets 

definition genom att följa de bestämmelser om insiders efter respektive lands 

insiderhandelsrapportering.  

 

4.3.3 Koncentrerat respektive spritt ägande 

Företags ägarkoncentration definieras utefter bolagsinformationen från Orbis databas för 

ägarrapportering 2011. För att klassificera om bolaget är koncentrerat eller spritt ägt används 

La Portas et al. (1998) definition. Bolag med enskild ägare med andelar på 20 procent eller 

mer räknas som koncentrerat ägt bolag, medan de under 20 procent räknas som spritt ägda.  

 

4.3.4 Insiderns position 

Denna studie har kategoriserat insiders efter att följande positioner anses ha störst insyn i 

bolaget enligt informationshierarkin: VD, styrelseledamot, annan befattning och större 

innehavare. För transaktioner där insiders har fler än en insiderposition kategoriseras de efter 

den högsta positionen. Till exempel om insidern både är styrelseledamot och styrelseledamot 
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för dotterbolag klassas insidern som styrelseledamot. Exempel på positioner som 

kategoriseras under annan befattning är styrelsesuppleanter och lägre stående chefer. En större 

innehavare har minst tio procent i aktieinnehav i bolaget. 

 

Respektive land i undersökningen skiljer sig från när det kommer till benämningar av 

positioner i företaget, speciellt för USA där en titel som president inte betyder VD utan 

huvudansvarig chef för ett visst område. Exempelvis Regional president, Latin America. 

Denna klass kategoriseras till annan befattning då den inte har liknande insyn som VD eller 

styrelseledamot. Till klassen större innehavare kategoriseras ägare som har tio procent ägande 

eller mer i bolaget, vilket stämmer överens med definitionen av ägare som måste rapportera 

sin insiderhandel enligt svensk och amerikansk lagstiftning. För de tyska bolagen saknas 

däremot denna rapporteringsskyldighet för ägare utan annan relation till företaget. Denna 

position har därför uteslutits för de Tyska bolagen då tillgång till enskilda ägares handel 

skyddas av lagar för integritet. Uteslutandet av positionen gör däremot inte de andra 

positionerna mindre relevanta utan kan användas för att undersöka insiderhierarkin. 

 

4.4 Beräkning av avkastning 

Alla beräkningar utfördes i Excel medan de statistiska signifikanskerna testades med hjälp av 

SPSS. Till att börja med behövs den förväntade avkastningen räknas ut för varje aktie för att 

få fram om det existerar någon avkastning utöver den, det vill säga överavkastning, vid tiden 

för insiderhandel.   

 

4.4.1 Constant mean return model 

Det finns två vanligt förekommande alternativ för hur den förväntade avkastningen skall 

beräknas nämligen constant mean return model eller market model. Där den förstnämnda 

bygger på att medelvärdet för avkastningen på en bestämd aktie är konstant över tiden och 

den sistnämnda antar en linjär relation mellan marknadsavkastningen och avkastningen från 

en bestämd aktie. En fördel med marknadsmodellen är att den tar hänsyn till variationer som 

sker i marknadsavkastningen och därmed minskar eventuell spridning som kan uppstå i 

överavkastningen i ett specifikt företag (MacKinley (1997)). Men det finns även nackdelar 

med marknadsmodellen enligt Dimson (1979) som menar att ett företags betavärde som 

används för att beräkna avkastningen inte bör antas som konstant eftersom ett företags 
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marknadsrisk förändras. Detta innebär följaktligen att användandet av ett konstant betavärde 

kan leda till en felaktig avkastning i ett företags aktie om marknadens syn på risken i företaget 

förändras. För att minimera detta problem kan ett betavärde tas fram mer frekvent, men detta 

skulle leda till en stor mängd beräkningar som dessutom visat sig vara icke nödvändiga, då 

constant mean return model visat på samma resultat som de mer sofistikerade modellerna 

enligt Brown and Warner (1980, 1985). Därför kommer denna studie att använda sig av 

modellen för konstant medelvärde av avkastning vid beräkningar av den förväntade 

avkastningen.  

 

4.4.2 Skattningsfönster 

För att kunna beräkna den förväntade avkastningen måste ett skattningsfönster definieras. 

Med den normala avkastningen menas den avkastning som förekommer utan att en speciell 

händelse sker, det vill säga en insidertransaktion. Eventfönstret är inte inkluderat i 

skattningsperioden för att motverka att eventet påverkar den normala avkastningsmodellens 

parameterskattningar. MacKinlay (1997) hävdar att en tidsperiod på 120 dagar före den 

ekonomiska händelsen är en lämplig tidsperiod för att få med ett stort urval, tidperioden 

används även av exempelvis Lidén (2005). Undersökningen kommer därför att beräkna den 

förväntade avkastningen baserat på de 120 handelsdagarna innan eventfönstret och beräknas 

med hjälp constant mean return model där daglig aktiekursdata används.  

 

4.4.3 Förväntad avkastning 

Den förväntade avkastningen är den avkastning som eventuellt finns utan att den ekonomiska 

händelsen ägt rum. Till detta används constant mean return model som gör antagandet att 

avkastningen är konstant över tid.  

 

Constant mean return model 

𝑅𝑖𝑡  = µ𝑖  + 𝜉𝑖𝑡  

E (𝜉𝑖𝑡 ) = 0 var(𝜉𝑖𝑡 ) = σ𝜉𝑖
2 

 

𝑅𝑖𝑡  = avkastning från aktie i under tidsperiod t 

µ𝑖  = medelvärde för avkastning från aktie i 

E (𝜉𝑖𝑡) = den förväntade avvikelsen under tidsperiod t i aktie i 
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σ𝜉𝑖
2 = variansen 

 

4.4.4 Faktisk avkastning 

Den faktiska avkastningen innehåller till skillnad från den förväntade avkastningen den effekt 

som insiderhandeln anses ha på marknaden. Den består av beräkningar som är gjorda på den 

dagliga aktiekursen. Avkastningen kan beräknas med hjälp av den naturliga logaritmen eller 

med den diskreta avkastningen. Strong (1992) visar att beräkningar med den naturliga 

logaritmen ger ett mer korrekt värde. Den faktiska avkastningen mäts under det undersökta 

eventfönstret.  

 

Faktisk avkastning 

𝑅𝑖 ,𝑡 =  𝑙𝑛  
𝑃𝑖 ,𝑡

𝑃𝑖 ,𝑡−1
  

 

𝑃𝑖 ,𝑡  = Slutkurs för aktie i vid tidpunkt t 

𝑃𝑖 ,𝑡−1 = Slutkurs för aktie i vid tidpunkt t-1, där t-1 är dagen innan 

 

4.4.5 Överavkastning 

När den förväntade och faktiska avkastningen är bestämd går det att räkna ut 

överavkastningen, som är ett mått på värdet av insidertransaktionens påverkan. 

Överavkastning kan mätas genom att den förväntade avkastningen subtraheras från den 

faktiska avkastningen i den underliggande tillgången. För undersökningsvariabeln i och 

eventdatum t är överavkastningen följande: 

 

Överavkastning 

𝐴𝑅𝑖 ,𝑡= 𝑅𝑖 ,𝑡– E(𝑅𝑖 ,𝑡) 

 

𝐴𝑅𝑖 ,𝑡= överavkastning 

𝑅𝑖 ,𝑡= faktisk avkastning 

E(𝑅𝑖 ,𝑡)= förväntad avkastning för aktie i under tidsperiod t.  
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4.4.6 Kumulativ överavkastning 

För beräkning av den kumulativa överavkastningen (𝐶𝐴𝑅𝑡) summeras alla överavkastningar i 

ett bestämt eventfönster. Detta möjliggör att överavkastningen går att testa statistisk med hjälp 

av SPSS. Varje insidertransaktion genererar ett CAR värde och som i den statistiska 

körningen presenterar tre eventfönster.  

 

Kumulativ överavkastning 

𝐶𝐴𝑅𝑡  =  
1

𝑛
 𝐴𝑅𝑖 ,𝑡

𝑛

𝑖=1

 

 

4.4.7 Genomsnittlig överavkastning 

Den genomsnittliga överavkastningen (𝐴𝐴𝑅𝑡) beräknas som summan av alla överavkastningar 

dividerat med antal observationer (Locke och Gupta, 2007). Detta värde används sedan för att 

räkna ut den kumulativa genomsnittliga överavkastningen. 

 

Genomsnittlig överavkastning 

𝐴𝐴𝑅𝑡  =  
1

𝑛
 𝐴𝑅𝑖

𝑛

𝑡=1

 

 

4.4.8 Kumulativ genomsnittlig överavkastning 

För beräkning av den kumulativa genomsnittliga överavkastningen (𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡) summeras alla 

genomsnittliga överavkastningar (𝐴𝐴𝑅𝑡) för T dagar i eventfönstret. Detta gör att 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡  för 

alla undersökningsvariabler och studiens tre eventfönster går att räkna ut, vilket synliggör den 

genomsnittliga överavkastningen per dag. Även medelvärdet på den kumulativa 

genomsnittliga överavkastningen presenteras för att synliggöra överavkastning per dag 

 

Kumulativ genomsnittlig överavkastning 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇  =   𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑇

𝑡=1
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Medelvärde på kumulativ genomsnittlig överavkastning 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡  =  
1

𝑛
 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

4.5 Hypoteser 

I studien undersöks om insiders erhåller överavkastning på sina transaktioner, med antagandet 

om att insiders innehar mer information, vilket i så fall visar sig genom att det förekommer 

överavkastning från transaktionerna. För att säkerställa detta testas ett antal hypoteser för att 

undersöka om den eventuella överavkastningen är statistiskt signifikant.  

Baserat på argumentet om att insiders innehar mer kunskap än övriga intressenter bör ett 

insiderköp leda till en positiv prisreaktion från marknaden och därmed också överavkastning 

för insidern. Samma princip, fast omvänt gäller då en insider säljer sitt innehav. Detta leder 

till formandet av hypoteserna som används till samtliga tester som studien genomför. 

 

𝐻0 = Det förekommer ingen signifikant överavkastning från insidertransaktioner 

𝐻1 = Det förekommer signifikant överavkastning från insidertransaktioner 

 

4.6 Statistiska test av hypoteser 

Ett sätt för att testa materialets signifikans är att undersöka normalfördelningen, det vill säga 

att värdet på observationen ligger nära medelvärdet för urvalet. Att säkerställa detta är av stor 

vikt för att uppnå validitet och reliabilitet vid tolkning av resultaten. Detta kan göras med en 

stor mängd olika tester och vi valde att använda den vanligaste metoden, Student t-test. Den 

används exempelvis av Rogoff (1964) och Jaffe (1974) och är även vanlig i senare studier 

som exempelvis Fidrmuc et al. (2006) och Dardas et al. (2011). 

 

Student t-test förutsätter att urvalet måste vara normalfördelat för att bli statistiskt signifikant. 

Urvalet är detta arbetet riskerar att innehålla ett flertal extremvärden, vilka kan vara av stor 

betydelse för undersökningen. Marknadens reaktion på insiderhandeln kan skapa stora 

kursrörelser för enskilda dagar och bilda extremvärden jämfört med övriga dagar. Detta gör 

att en till metod tas in som komplement till normalfördelningen, Wilcoxon rank sum test. 
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Testerna i studien görs med signifikansnivån 95 procent, vilket också är det vanligaste 

förekommande (Fidrmuc et al. 2006 och Dardas et al. 2011). 

 

4.6.1 Students T-test 

För att bestämma signifikansen av 𝐶𝐴𝑅𝑡  används Students t-test som definieras av Barber & 

Lyon (1997). Där 𝑋 är stickprovets medelvärde, 𝜇0 är det hypotetiska medelvärdet för urvalet 

och s är stickprovets standardavvikelse vilket har en egen formel och tas upp nedanför. Sist är 

 𝑛, där n representerar stickprovets storlek. Därefter presenteras students t-test för jämförelse 

mellan två urval från samma population, vilken möjliggör att se om det finns signifikant 

skillnad mellan urvalen.  

 

Students t-test 

𝑡 =  
𝑋 −  𝜇0

𝑠
 𝑛 

 

 

Standardavvikelsen för Students t-test 

𝑆 =   
1

𝑛 − 1
 (𝑋𝑖 −  𝑋)  

 

Standardavvikelsen menas med hur stora svängningar som förväntas i urvalet. Fem procent 

standardavvikelsen som exempel menas med att ett slumpmässigt värde i urvalet kan antingen 

vara fem procent större eller mindre än urvalets medelvärde. 

 

Independent samples Students t-test 

t =  
 𝑋1 −  𝑋2 −  𝜇1 − 𝜇2 

𝑆𝑋1−𝑋2

  

 

Formeln används för att jämföra två variabler, i detta fall mellan koncentrerat och spritt 

ägande samt köp och säljtransaktioner, där urvalet för de två variablerna ställs mot varandra 

för att testa om det finns signifikant skillnad. 
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4.6.3 Wilcoxons teckenrang test 

Eftersom det parametriska t-testet kan vara känsligt för extremvärden används även det icke 

parametriska Wilcoxon rank-sum testet. Wilcoxon test fås genom att W är summan av all 

positivt rankade värden. För varje värde i urvalet n’ tilldelas en rankning 𝐷𝑖  mellan två 

mätpunkter. Det nya urvalet n är en samling av värden där n’ ≤ n. Det minsta värdet får 

värdet 1 och det högsta får värdet n’ och om två eller flera observationer har samma värde får 

de alla ett genomsnitt av den rankningen som de skulle ha fått individuellt. Därefter tilldelas 

rankningen ‖+‖ eller ‖-‖ utefter om de tidigare värdena i urvalet n var positiva eller negativa. I 

Wilcoxons statistiska test, är W är summan av alla positivt rankade värden. Därefter 

presenteras ett alternativ mot students t-test för jämförelse mellan två urval, vilket är ett non-

parametric test som inte förutsätter normalfördelning i urvalet. 

 

Wilcoxon rank sum test 

𝑊 =   𝑅𝑖
(+)

𝑛′

𝑖=1

 

 

 

Wilcoxon Independent samples test (Mann-Whitney U) 

𝑈𝑎 =  𝑛1𝑛2 +
𝑛2 𝑛2 + 1 

2
−  𝑅𝑖

𝑛2

𝑖=𝑛1+1

 

 

Formeln används som alternativ till independent samples students t-test och jämför två urvals 

medelvärden som kommer från samma population. 𝑛1 står för urval ett och 𝑛2 för urval två 

medan 𝑅𝑖  är wilcoxon rankningen för urvalet. 

 

4.7 Insamling av data 

Samtliga aktier i de utvalda företagen undersöks i arbetet, vilket ger 105 aktier då det även 

inkluderar A-, B-, C- och preferensaktier i Sverige. 
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4.7.1 Insamling av insiderhandel 

Insiderhandel har samlats in från den första januari 2006 fram till den sista december 2012 

vilket innebär att insiderhandel motsvarande 7 år har samlats in. Från de tyska bolagen 

registrerades 1927 insidertransaktioner, från de svenska bolagen registrerades 16654 

insidertransaktioner in och från de amerikanska bolagen registrerades 4037 

insidertransaktioner in. Den totala datamängden som samlades in blir därmed 22615 

transaktioner. Skillnaden mellan insidertransaktionsantalet beror på att Tyska och 

Amerikanska materialet fick hämtas in för hand, vilket tillät en utsortering från andra 

transaktioner som inte omfattade köp eller försäljningar av aktier redan vid inhämtningen. 

Insamlingen av insiderhandeln i Sverige gjordes från finansinspektionens (FI) hemsida och 

inkluderade alla typer av transaktioner. Den Tyska handeln hämtades från Insiderdaten, vilka 

sammanställer de publikationer som sker på Federala finansinspektionen (BaFin) medan den 

Amerikanska hämtades från en liknande sida, SecForm4, som sammanställer handeln från 

U.S. Securities and Exchange Commissions (SEC) officiella publikationsbas, Edgar system.  

 

4.7.2 Insamling av aktiekursdata 

Historisk aktiekursdata samlades in från Yahoo Finance efter upptäckt att all kursdata inte var 

komplett på OMX:s hemsida. Då det behövs både ett skattningsfönster på 126 dagar innan 

transaktionen och ett eventfönster på 120 dagar efter handeln samlades kursdata in för 

perioden förste juni 2005 till förste mars 2013.  

 

4.7.3 Bortfall 

En del företag saknade insiderhandel vilket fick konsekvensen att de inte togs med i studien. 

Företag som inte varit börsnoterade under den undersökta tidsperioden togs inte med i studien 

Peab och Securitas A-aktie kan inte handlas av allmänheten varför dessa inte tas med i 

studien. På grund av avsaknaden av kurdata länge fram än till mars 2013 utföll 

insidertransaktioner som skedde de sista månaderna 2012.  

 

4.8 Kritik till eventstudiemetoden 

Om insiderhandeln inträffar samtidigt som en annan händelse som kan ha kurspåverkan gör 

detta att resultatet får den enskilda händelsen blir missvisande. Med andra händelser som kan 
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påverka aktiekursen menas till exempel makroekonomiska händelsen, bokslutsrapporter, 

uppköp, vinstvarningar och ekobrott. Dessa bör dock inte ha en alltför stor påverkan på det 

sammanlagda resultatet för respektive land eftersom vi använder oss av CAAR och CAR med 

basis av 2363 transaktioner i Sverige, 1135 transaktioner i Tyskland och 4191 transaktioner i 

USA. Viktigt att beakta är att dessa problem ökar då eventfönstret är större, vilket gör att 

längre eventfönster kan ha fått viss påverkan av andra händelser med kurspåverkan.  

 

4.9 Kriterier för företagsekonomisk forskning 

4.9.1 Validitet 

De flesta begrepp i detta arbete baseras på tidigare studiers definitioner vilket ökar validiteten 

då de är väl omnämnda och beskrivna. Det legala ursprunget enligt La Porta et al. (1998) är 

något som är historiskt bestämt och skiljer sig inte. Ägarkoncentrationen definieras även den 

av La Porta et al. (1998) där denna undersökning endast skiljer på spritt och koncentrerat 

ägande, vilket görs enligt en fast procentsats på 20 procents ägande vilket minskar mänskliga 

värderingsfel. Redovisningskvalitén däremot är ett mångsidigt begrepp och kan undersökas på 

olika sätt. Detta arbete undersöker inte empiriskt redovisningskvalitén utan använder tidigare 

studiers resultat och kopplingar. Att överavkastningen representerar informationsasymmetrin 

på marknaden, det vill säga informationsgapet mellan insiders och utomstående intressenter är 

ett begrepp som kom redan vid de första studierna av bland annat Rogoff (1964), Jaffe (1974) 

och Finnerty (1976). De nämner att insiders har tillgång till mer information och utnyttjar den 

till sin fördel vid insiderhandel. Deras slutsatser är att överavkastning finns vilket visar på en 

informationsasymmetri mellan insiders och utomstående intressenter. Denna studie använder 

sig även av samma mätteknik för att beräkna överavkastningen som de ovan nämnda 

undersökningar vilket ger en hög validitet i mätteknikerna. 

4.9.2 Reliabilitet 

Begreppen som används är väl använda av tidigare studier och senare vilket gör att det finns 

underlag för att begreppen inte skiljer sig över tiden. Överavkastningen skiljer sig dock 

mellan olika studier, men det har inget med tolkningen av begreppen att göra utan kan ha 

uppstått på grund av att faktorer på marknaden förändrar insiders förmåga till överavkastning. 

Det är problematiskt att göra en jämförelse mellan studier över tiden då många faktorer måste 
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tas hänsyn till då lagstiftningen för insiderhandeln blivit mer omfattande. Tidigare studier och 

senare visar oftast på att det förekommer överavkastning (Jaffe 1974, Dardas et al. 2011), 

vilket tyder på att begreppen och mätteknikerna har en hög reliabilitet. Studier om insiders 

överavkastning har gjorts många gånger men då har ofta nya infallsvinklar och analyser lagts 

till. En avgörande faktor för studiens reliabilitet är tolkningen av mättekniker. Den mänskliga 

faktorn kan vid utformningen av ett urval ha påverkan då en större mängd data ska bearbetas. 

Små förändringar i Excelutformningen kan få stora påverkningar på resultatet. Materialet har 

därför granskats ett flertal gånger. Då undersökningen förlitar sig i huvudsak på matematiska 

och statistiska uträkningar är det lättare för att behålla en objektiv inställning där få egna 

bedömningar behövs göras. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Resultaten har 

framställts med hjälp av 6944 transaktioner, som blivit undersökta med tre typer av 

eventfönster. Transaktionerna har delats upp efter de kontrollvariabler som studien använder 

sig av. Tabellerna som redovisas i kapitlet innehåller de mest väsentliga resultaten och de 

fullständiga tabellerna återfinns i bilagorna två till fyra. I slutet av kapitlet presenteras en 

sammanfattning av alla resultat och hypotestesterna.  

 

5.1 Presentation av resultat 

Studiens resultat är indelade efter de valda kontrollvariablerna och presenteras i tabeller. 

Resultaten bygger på studiens tre eventfönster det vill säga det korta som motsvara 3 

handelsdagar, det mellersta som omfattar 12 handelsdagar och det långa eventfönstret som 

omfattar 126 handelsdagar.  Samtliga hypoteser som testats i studien bygger på formuleringen 

att nollhypotesen accepteras då den faktiska avkastningen inte skiljer sig från den förväntade 

avkastningen. Mothypotesen accepteras då den faktiska avkastningen överstiger den 

förväntade avkastningen när det gäller köptransaktioner. När det kommer till säljtransaktioner 

accepteras mothypotesen då den faktiska avkastningen understiger den förväntade 

avkastningen, det vill säga ett negativt CAAR värde.  

 

𝐻0 : 𝑅𝑖𝑡  = E(𝑅𝑖𝑡 ) 

 

𝐻1 : 𝑅𝑖𝑡  > E(𝑅𝑖𝑡 ) vid köp och 𝑅𝑖𝑡  < E(𝑅𝑖𝑡 ) vid försäljning 

 

Hypoteserna har testats med students t-test och signifikansen testas på 95 % nivå, som är 

vanligt förekommande i liknande studier. Om det är för många värden som hamnar utanför 

normalfördelningen räknas urvalet till observationen skevt och därmed kan resultatet inte 

räknas som statistiskt säkerställt på en 95 % nivå enligt Students t-test. Hypoteserna testas 

även med Wilcoxons teckenrangtest eftersom de anses vara mer tillförlitlig då urvalet kan 

innehålla många extremvärden. För att en observation skall räknas som signifikant måste 

normalfördelningen underligga 0,05 och då presenteras observationen i fetstil. 
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Överavkastningen från insidertransaktioner kommer att presenteras med hjälp av CAAR 

vilket visas i figurer. 

 

5.2 Effektiv marknad 

 

LAND EVENTFÖNSTER CAAR    N t-värde p-värde Wilcoxon 

Sverige t-5, t+120 6,605% 1699 6,819 0,000 0,000 

  t-1, t+10 0,631% 1699 1,517 0,116 0,000 

  t-1, t+1 -0,262% 1699 -1,394 0,163 0,000 

Tyskland t-5, t+120 6,110% 739 3,597 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,502% 739 -1,076 0,282 0,000 

  t-1, t+1 -1,748% 739 -5,855 0,000 0,000 

USA t-5, t+120 22,021% 288 0,353 0,724 0,000 

  t-1, t+10 -0,502% 288 0,72 0,472 0,012 

  t-1, t+1 -1,748% 288 1,089 0,277 0,018 

Alla t-5, t+120 8,082% 2726 9,781 0,000 0,000 

  t-1, t+10 0,667% 2726 2,246 0,025 0,000 

  t-1, t+1 -0,556% 2726 -3,603 0,000 0,000 

Tabell 1 Köptransaktioner sorterat efter land 

 

LAND EVENTFÖNSTER CAAR N t-värde p-värde Wilcoxon 

Sverige t-5, t+120 -3,853% 665 -2,57 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,055% 665 -0,151 0,880 0,000 

  t-1, t+1 0,718% 665 3,709 0,010 0,000 

Tyskland t-5, t+120 -8,046% 432 -4,209 0,000 0,017 

  t-1, t+10 -0,934% 432 -1,645 0,101 0,000 

  t-1, t+1 0,606% 432 2,919 0,004 0,000 

USA t-5, t+120 -3,118% 3121 -5,387 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,160% 3121 -1,077 0,281 0,000 

  t-1, t+1 0,455% 3121 5,344 0,000 0,000 

Alla t-5, t+120 -3,739% 4218 -7,086 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,223% 4218 -1,624 0,104 0,000 

  t-1, t+1 0,512% 4218 6,997 0,000 0,000 

Tabell 2 Säljtransaktioner sorterat efter land 
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Tabell 1 visar att insiders har överavkastning på lång sikt för köptransaktioner. Över 6 procent 

för Sverige och Tyskland samt 22 procent för USA i det långa eventfönstret (t-5, t+120). Det 

är endast insiders i Sverige som har överavkastning i det mellanlånga eventfönstret (t-1, 

t+10), 0,631 procent på kort sikt, medan Tyskland och USA har negativt CAAR på -0,5 

procent för mellanfönstret. För säljtransaktioner har insiders överavkastning både på lång och 

kort sikt, vilket för försäljningstransaktioner visas med ett negativt resultat eftersom att 

insidern undviker aktiekursminskning genom att sälja av sitt innehav. Resultaten visar på 

siffror på över 3 procents överavkastning för insiders i Sverige och USA medan Tyskland har 

8 procents överavkastning i långa eventfönstret. På kort sikt är procentandelen inte hög men 

trots det är det positivt under en tiodagars period, speciellt gällande insiders i Tyskland som 

har överavkastning på strax under 1 procent. 

 

Köptransaktioner visar i genomsnitt på högre CAAR och bevisar att marknaden reagerar 

starkare på köptransaktioner jämfört med säljtransaktioner. Ett intressant resultat är att CAAR 

för både köp och sälj i det korta eventfönstret (t-1, t+1), visar på en signifikant motsats till 

överavkastning. Det korta eventfönstret består av en tidsperiod innan insiderhandeln blivit 

publicerad. Detta innebär att marknaden ännu inte har hunnit ta del av insiderhandeln och 

därmed inte haft möjlighet till att reagera på den nya informationen. Antalet 

insidertransaktioner som ingår i eventfönstret syns under N och visar på att antalet är fler för 

säljtransaktioner.  

 

Samtliga eventfönster för köp och säljtransaktioner är signifikanta för Wilcoxons teckenrangs 

test. För Students t-test, visar p-värdet signifikans för alla långa eventfönster för köp och 

säljtransaktioner med undantag för USA köptransaktioner. Studiens mellanlånga eventfönster 

visar däremot det motsatta med ingen signifikans med undantag för eventfönstret där studiens 

samtliga länders köptransaktioner räknas in. Därmed kan det konstateras att det finns 

överavkastning från insiderhandeln, vilket även bevisar att marknaden inte är effektiv samt att 

insiders utnyttjar informationsasymmetrin till sin fördel. 

 

Hypoteserna som testas för köp- och säljtransaktioner tillkännager om insiderhandel genererar 

överavkastning och om den sker direkt eller gravis. Tabellerna 1 och 2 visar på att det finns en 

signifikant överavkastning för både köp- och säljtransaktioner och därför förkastas 

mothypotesen, H1b. Resultatet visar även att insiders erhåller överavkastning på kort sikt, 
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även om den bara är signifikant för Wilcoxons teckenrang test, samt att insiders erhåller 

överavkastning på lång sikt. Vidare visar resultatet på att marknaden reagerar först efter 

publiceringen av insiderhandel eftersom överavkastningen är negativ i (t-1, t+1) för köp och 

säljtransaktioner.  

 

 

Independent sampels test       

Alla transaktioner Varians Normalfördelat medelvärde 

  P t p w 

Normalfördelad varians 0,000 6,168 0,000 
0,004 

Ej normalfördelad varians   6,331 0,000 

Tabell 3 Jämförelse av variansen för köp- och säljtransaktioner 

 

I tabell 3 jämförs variansen på medelvärdet gällande köp- och säljtransaktioner, det påvisas att 

det finns en jämförbar varians för båda faktorernas urval. Detta möjliggör att ett t-test kan 

utföras och det visar på en signifikant skillnad mellan köp och säljtransaktioner, eftersom p-

värdet är mindre än 0,01. Resultatet stämmer även överrens då Wilcoxons teckenrang test 

utförs. 
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5.3 Koncentrerat respektive spritt ägande 

LAND EVENTFÖNSTER ÄGARKONCENTRATION CAAR N 
t-
värde 

p-
värde Wilcoxon 

SVERIGE t-5, t+120 Koncentrerat 6,789% 1157 6,366 0,000 0,000 

 
  Spritt 6,211% 542 3,047 0,002 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat 1,131% 1157 0,221 0,027 0,000 

 
  Spritt -0,437% 542 -0,701 0,484 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat -0,075% 1157 -0,374 0,708 0,000 

    Spritt -0,660% 542 -1,632 0,103 0,000 

TYSKLAND t-5, t+120 Koncentrerat 4,847% 392 1,967 0,050 0,000 

 
  Spritt 7,537% 347 3,152 0,002 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -0,444% 392 -0,683 0,495 0,000 

 
  Spritt -0,569% 347 -0,847 0,398 0,019 

 
t-1, t+1 Koncentrerat -1,683% 392 -3,696 0,000 0,000 

    Spritt -1,821% 347 -4,865 0,000 0,015 

USA t-5, t+120 Koncentrerat 23,104% 280 3,296 0,003 0,003 

 
  Spritt 35,762% 260 6,423 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat 4,368% 280 1,654 0,110 0,036 

 
  Spritt 6,557% 260 4,017 0,000 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,785% 280 0,408 0,687 0,008 

    Spritt 0,614% 260 1,321 0,188 0,000 

Tabell 4 Köptransaktioner sorterat efter ägarkoncentration och land 

 

          

LAND EVENTFÖNSTER ÄGARKONCENTRATION CAAR N 
t-
värde 

p-
värde Wilcoxon 

SVERIGE t-5, t+120 Koncentrerat -4,936% 418 -2,985 0,003 0,000 

 
  Spritt -2,030% 247 -0,787 0,432 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -0,00585 418 -1,205 0,229 0,000 

 
  Spritt 0,778% 247 1,265 0,207 0,151 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,262% 418 1,298 0,195 0,000 

    Spritt 1,449% 247 4,031 0,000 0,054 

TYSKLAND t-5, t+120 Koncentrerat -8,098% 193 -2,200 0,029 0,000 

 
  Spritt -8,006% 238 -4,614 0,000 0,006 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -1,887% 193 -1,796 0,074 0,000 

 
  Spritt -0,168% 238 -0,316 0,752 0,006 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,228% 193 0,705 0,482 0,099 

    Spritt 0,905% 238 3,361 0,001 0,125 

USA t-5, t+120 Koncentrerat -2,229% 181 -0,601 0,548 0,202 

 
  Spritt -2,698% 2940 -5,602 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -0,098% 181 -0,084 0,933 0,129 

 
  Spritt 0,198% 2940 -1,145 0,252 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,482% 181 0,462 0,644 0,915 

    Spritt 0,682% 2940 5,556 0,000 0,000 

Tabell 5 Säljtransaktioner sorterat efter ägarkoncentration och land 
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KÖP   ÄGAR-           

LAND EVENTFÖNSTER KONCENTRATION CAAR N t p Wilcoxon 

ALLA LÄNDER t-5, t+120 Koncentrerat 6,821% 1577 6,826 0,000 0,000 

 
  Spritt 9,814% 1149 7,01 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat 0,836% 1577 2,012 0,044 0,000 

 
  Spritt 0,434% 1149 1,051 0,294 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat -0,462% 1577 -2,462 0,014 0,000 

    Spritt -0,685% 1149 -2,632 0,009 0,000 

Tabell 6 Köptransaktioner sorterat efter ägarkoncentration 

 

FÖRSÄLJNING ÄGAR-           

LAND EVENTFÖNSTER KONCENTRATION CAAR N t p Wilcoxon 

ALLA LÄNDER t-5, t+120 Koncentrerat -5,198% 792 -3,304 0,001 0,000 

 
  Spritt -3,401% 3426 -6,303 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -0,769% 792 -1,803 0,072 0,000 

 
  Spritt -0,097% 3426 -0,705 0,481 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,264% 792 1,415 0,158 0,000 

    Spritt 0,569% 3426 7,198 0,000 0,000 

Tabell 7 Säljtransaktioner sorterat efter ägarkoncentration 

 

Tabell 4 och 5 visar signifikans i alla eventfönster för köptransaktioner gällande Wilcoxons 

teckenrang test. För säljtransaktioner är signifikansen svagare, speciellt gällande insiders 

överavkastning i USA. Samma svaga signifikans finns i Students t-test för säljtransaktioner, 

men är något starkare gällande köptransaktionerna. Det finns tydliga skillnader gällande 

insiders överavkastning beroende på hur ägarkoncentrationen ser ut i företaget i fråga.  

Sverige har en relativt jämn fördelning mellan koncentrerat och spritt ägande gällande 

överavkastningen från köptransaktioner medan Tyskland och USA visar på större åtskillnader. 

USA har den största där insiders verksamma i spritt ägda företag har 12 procentenheter högre 

överavkastning jämfört med koncentrerade bolag. Insiders verksamma i spritt ägda bolag har i 

regel högre överavkastning på lång sikt med undantag för Sverige. Detta utmärker sig 

tydligare i tabell 5, som för samman resultaten från alla länder. Det mellanlånga eventfönstret 

i tabell 4 visar på ett mer otydligt mönster. Förutom Tyskland, som har negativ 

överavkastning i det mellanlånga eventfönstret, men den negativa trenden åtföljs dock inte av 

eventfönstret på lång sikt. 
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I kontrast till köptransaktioner visar säljtransaktioner i tabell 5 att skillnaderna mellan 

länderna blir ännu mindre. CAAR värden för Sverige visar på den största skillnaden på 2,9 

procentenheter till fördel för insiders i koncentrerat ägda företag. Då ländernas resultat 

sammanförs, som framgår i tabell 8, har insiders i koncentrerat ägda bolag högre 

överavkastning. Insiders verksamma i företag med spritt ägande gällande det längsta 

eventfönstret har 3 procentenheter högre överavkastning än för bolag med koncentrerat 

ägande, jämfört med köptransaktioner för alla länder (Tabell 6). På kort sikt är det däremot 

tvärt om med 0,4 procentenheter. För försäljningstransaktioner, vilket visas i tabell 7, har 

insiders i koncentrerat ägda bolag även högst överavkastning på både lång och kort sikt när 

alla länders resultat ackumuleras. 

 

Independent sampels test        

Alla transaktioner Varians Normalfördelat medelvärde 

  p t p w 

Normalfördelad varians 0,196 -3,048 0,002 0,001 
 Ej normalfördelad varians   -3,050 0,002 

Tabell 8 Jämförelse av variansen för ägarkoncentration 

 

Tabell 8 visar en jämförelse av spridningen för koncentrerat och spritt ägda bolag och visar att 

variansen inte är signifikant eftersom p-värdet är 0,196. Detta betyder att de CAR värden som 

ingår i urvalet för koncentrerat ägda bolag och i urvalet för spritt ägda bolag inte har en 

liknande spridning. De värden som CAR baseras på för koncentrerat ägda bolag är högre än 

de värden som CAR för spritt ägda bolag uppvisar. Eftersom variansen skiljer sig mellan de 

två grupperna kan inte Students t-test användas. Wilcoxons teckenrang test visar däremot på 

signifikant skillnad mellan de två olika typerna av ägandeform. Anledningen till detta är att 

urvalet inte behöver vara normalfördelat för att Wilcoxons teckenrang test ska kunna 

genomföras. CAR innehåller troligtvis extremvärden då marknaden reagerar extra mycket 

vissa enskilda dagar, vilket i så fall ger ett missvisande p-värde. 

 

Hypoteserna som testar ägarkoncentrationen undersöker om ägarkoncentrationen har 

påverkan på insiders överavkastning. Detta samband framgår tydligt i tabell 4, där det på lång 

sikt finns stora skillnader mellan spritt och koncentrerat ägande. Tabell 6 och 8 visar att för 

köptransaktioner har insiders i spritt ägda företag högre överavkastning medan situationen är 

den motsatta för säljtransaktioner. Det finns en skillnad gällande insiders överavkastning 
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mellan koncentrerat och spritt ägda företag vilket visas i tabell 8. Detta leder till att H2b 

förkastas och H2a accepteras då ägarkoncentrationen har en betydelse för insiders förmåga till 

överavkastning. 

5.4 Legalt ursprung 

       LAND EVENTFÖNSTER CAAR N t-värde p-värde Wilcoxon 

Sverige t-5, t+120 6,605% 1699 6,819 0,000 0,000 

  t-1, t+10 0,631% 1699 1,517 0,116 0,000 

  t-1, t+1 -0,262% 1699 -1,394 0,163 0,000 

Tyskland t-5, t+120 6,110% 739 3,597 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,502% 739 -1,076 0,282 0,000 

  t-1, t+1 -1,748% 739 -5,855 0,000 0,000 

USA t-5, t+120 22,021% 288 0,353 0,724 0,000 

  t-1, t+10 -0,502% 288 0,72 0,472 0,012 

  t-1, t+1 -1,748% 288 1,089 0,277 0,018 

Tabell 9 Köptransaktioner sorterat efter land 

 

Tabell 9 visar att visar att insiders tillhörande samtliga länder erhåller överavkastning i det 

långa eventfönstret. Insiders verksamma i USA har högst överavkastning under denna 

tidsperiod och erhåller 22 procent, medan insiders i Sverige erhåller 6,6 procent och insiders i 

Tyskland 6,1 procent. Dessa resultat är signifikanta enligt Wilcoxons teckenrang test, men p-

värdet är inte signifikant för mätningen i USA och detta kan bero på att urvalet är mindre där 

jämfört med urvalet i de andra länderna. Eventfönstret (t-1, t-10) visar att insiders i Sverige 

erhåller överavkastning på 0,6 procent och att insiders i de andra två länderna inte har någon 

överavkastning på denna tidsperiod. Mätningen för denna tidsperiod har inte ett signifikant p-

värde men är signifikant enligt Wilcoxons teckenrang test. Det korta eventfönstret visar på att 

överavkastning inte finns. 

 

LAND EVENTFÖNSTER CAAR N t-värde p-värde Wilcoxon 

Sverige t-5, t+120 -3,853% 665 -2,57 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,055% 665 -0,151 0,880 0,000 

  t-1, t+1 0,718% 665 3,709 0,010 0,000 

Tyskland t-5, t+120 -8,046% 432 -4,209 0,000 0,017 

  t-1, t+10 -0,934% 432 -1,645 0,101 0,000 

  t-1, t+1 0,606% 432 2,919 0,004 0,000 

USA t-5, t+120 -3,118% 3121 -5,387 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,160% 3121 -1,077 0,281 0,000 

  t-1, t+1 0,455% 3121 5,344 0,000 0,000 
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Tabell 10 Säljtransaktioner sorterat efter land 

 

Resultaten i tabell 10 visar insiders säljtransaktioner och det framgår att tyska insiders erhåller 

överavkastning på 8 procent, följt av insiders som är verksamma i Sverige som erhåller 3,8 

procent överavkastning och lägst överavkastning i mätningen erhåller insiders i USA som 

uppgår till 3,1 procent. Detta kan tolkas som att insiders i Tyskland är skickligast på att sälja 

sitt innehav inför en kommande kursnedgång baserat på detta urval. Det mellersta 

eventfönstret visar även det att tyska insiders erhåller högst överavkastning och den uppgår 

till 0,9 procent, följt av amerikanska insiders som erhåller 0,16 procent i överavkastning och 

minst överavkastning erhåller svenska insiders som uppgår till 0,05 procent. Det korta 

eventfönstret visar inte på överavkastning för något land. Samtliga eventfönster är 

signifikanta enligt Wilcoxons teckenrang test, men det mellersta eventfönstret i samtliga 

länder har dock inte ett signifikant p-värde.  

 

Hypoteserna som rör det legala ursprunget testar om insiders överavkastning skiljer sig åt 

beroende på vilket legalt ursprung landet härstammar ifrån. Resultaten visar att insiders i 

USA, som är ett common law land uppvisar högst CAAR på lång sikt gällande 

köptransaktioner. Detta leder till att H3a accepteras för köptransaktioner. När det kommer till 

överavkastning från säljtransaktioner uppvisar Tyskland högst CAAR i detta sammanhang, 

vilket leder till att H3a också accepteras för säljtransaktioner.  
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5.5 Informationshierarki 

LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR N T P Wilcoxon 

SVERIGE T-5,T+120 Annan befattning 5,428% 926 4,105 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 3,897% 521 2,240 0,026 0,000 

  
VD 20,518% 164 7,067 0,000 0,020 

 
  Större innehavare 9,089% 88 2,127 0,036 0,278 

 
T-1,T+10 Annan befattning 0,288% 926 0,444 0,657 0,000 

  
Styrelseledamot -0,291% 521 -0,562 0,575 0,000 

  
VD 4,925% 164 4,995 0,000 0,019 

 
  Större innehavare 1,695% 88 2,493 0,015 0,478 

 
T-1,T+1 Annan befattning -0,682% 926 -2,272 0,023 0,000 

  
Styrelseledamot -0,053% 521 -0,221 0,825 0,000 

  
VD 1,287% 164 2,752 0,007 0,442 

    Större innehavare 0,046% 88 0,085 0,932 0,147 

TYSKLAND T-5,T+120 Annan befattning 6,569% 461 -4,038 0,003 0,000 

  
Styrelseledamot 5,114% 184 1,220 0,224 0,000 

  
VD 8,401% 94 2,237 0,028 0,227 

 
  Större innehavare           

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,517% 461 -1,038 0,179 0,001 

  
Styrelseledamot -1,427% 184 -1,425 0,156 0,070 

  
VD 2,637% 94 2,081 0,040 0,193 

 
  Större innehavare           

 
T-1,T+1 Annan befattning -1,508% 461 2,997 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot -2,507% 184 -4,973 0,000 0,058 

  
VD -0,790% 94 -1,06 0,292 0,233 

    Större innehavare           

USA T-5,T+120 Annan befattning 11,457% 86 2,528 0,013 0,080 

  
Styrelseledamot 27,542% 165 5,991 0,000 0,000 

  
VD 30,837% 27 2,543 0,017 0,194 

 
  Större innehavare 71,461% 10 2,082 0,067 0,710 

 
T-1,T+10 Annan befattning 4,661% 86 3,534 0,001 0,094 

  
Styrelseledamot 2,650% 165 2,229 0,027 0,030 

  
VD 7,980% 27 1,639 0,113 0,103 

 
  Större innehavare 21,739% 10 1,406 0,193 0,460 

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,743% 86 1,561 0,122 0,291 

  
Styrelseledamot -0,138% 165 -0,175 0,861 0,000 

  
VD 2,592% 27 1,129 0,269 0,086 

    Större innehavare 15,068% 10 1,259 0,240 0,190 

 

Tabell 11 köptransaktioner sorterat efter insiderns position 
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LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR N T P Wilcoxon 

SVERIGE T-5,T+120 Annan befattning -5,339% 495 -2,945 0,003 0,000 

  
Styrelseledamot -5,304% 110 -1,27 0,207 0,110 

  
VD 14,895% 8 0,698 0,508 0,932 

 
  Större innehavare 6,322% 52 1,076 0,287 0,290 

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,810% 495 -,361 0,718 0,002 

  
Styrelseledamot -0,123% 110 -0,102 0,919 0,006 

  
VD 6,483% 8 2,318 0,054 0,668 

 
  Större innehavare -0,121% 52 -0,09 0,929 0,123 

 
T-1,T+1 Annan befattning -0,455% 495 3,931 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,566% 110 0,992 0,323 0,037 

  
VD 0,716% 8 0,313 0,763 0,971 

    Större innehavare -0,042% 52 -0,058 0,954 0,728 

TYSKLAND T-5,T+120 Annan befattning -8,397% 323 -4,154 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot -8,558% 76 -1,322 0,190 0,000 

  
VD -3,132% 33 -0,674 0,505 0,983 

 
  Större innehavare         

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,652% 323 -1,038 0,300 0,000 

  
Styrelseledamot -1,658% 76 -0,988 0,326 0,010 

  
VD -1,923% 33 -1,582 0,123 0,179 

 
  Större innehavare         

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,741% 323 3,309 0,001 0,032 

  
Styrelseledamot 0,043% 76 0,078 0,938 0,211 

  
VD 0,217% 33 0,321 0,751 0,858 

    Större innehavare         

USA T-5,T+120 Annan befattning -9,632% 1605 -13,08 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 5,667% 1185 5,921 0,000 0,001 

  
VD -1,954% 217 -1,476 0,141 0,000 

 
  Större innehavare -0,957% 114 -0,828 0,409 0,000 

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,816% 1605 -3,97 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,604% 1185 1,921 0,048 0,000 

  
VD 1,200% 217 -0,061 0,951 0,023 

 
  Större innehavare -0,646% 114 -0,406 0,685 0,080 

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,357% 1605 3,133 0,002 0,000 

  
Styrelseledamot 0,497% 1185 3,67 0,000 0,000 

  
VD 2,014% 217 2,79 0,006 0,043 

    Större innehavare 0,084% 114 0,968 0,487 0,614 

 

Tabell 12 säljtransaktioner sorterat efter insiderns position 
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Tabell 11 visar att VD har högst överavkastning i Sverige och Tyskland på lång och kort sikt 

för köptransaktioner. VD har ännu mer överavkastning i USA, men insiders som är större 

innehavare, det vill säga de som har mer än 10 procent av företagets aktier, sticker ut 

ytterligare med över 71 procent i överavkastning på det långa eventfönstret och över 21 

procent för det mellanlånga eventfönstret. Större innehavare har däremot ingen signifikans, 

vilket troligtvis beror på det låga antalet observationer. I Sverige hamnar större innehavare på 

andraplats, medan det i Tyskland saknas ett inrapporteringssystem för denna position och 

därför kan det endast spekuleras om deras avkastning. Överavkastningen för de två andra 

positionerna är mer jämn, men styrelseledamöter har högre CAAR i USA medan insiders med 

annan befattning har det i Sverige och Tyskland när det kommer till det långa eventfönstret.  

 

Det framkommer ett helt annat resultat i tabell 12 som redovisar insiders säljtransaktioner, där 

VD i många fall har en lägre överavkastning. Speciellt i Sverige där VD har negativ 

överavkastning i alla eventfönster. I Tyskland hamnar överavkastningen från VD efter 

styrelseledamöter och annan befattning på lång sikt, men högre på kort sikt, motsvarande 

nästan 2 procent efter 10 arbetsdagar. Annan befattning i USA har vänt från lägst till högst 

överavkastning när det kommer till säljtransaktioner jämfört med köptransaktioner. 

Signifikansen för mätningens eventfönster för säljtransaktioner är svagare jämfört med 

köptransaktioner, men starkare för mätningarna i USA på kort, mellan och lång sikt. 

Nämnvärt är att VD oftast har negativ överavkastning med undantag från Tyskland på mellan 

och lång sikt. Dock är positionen VD endast signifikant i USA på grund av det låga antalet 

observationer för de övriga två länderna. 
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Tabell 13 Köptransaktioner sorterat på insiderns position 

 

LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR N T P Wilcoxon 

ALLA LÄNDER T-5,T+120 Annan befattning -7,684% 1423 -13,012 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 2,485% 871 4,993 0,000 0,000 

  
VD -0,965% 258 -1,353 0,170 0,000 

 
  Större innehavare 2,581% 166 0,362 0,718 0,135 

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,570% 1423 -3,539 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,260% 871 -0,217 0,828 0,000 

  
VD 0,570% 258 -0,14 0,888 0,021 

 
  Större innehavare -0,410% 166 -0,329 0,742 0,001 

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,610% 1423 5,454 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,470% 871 -2,581 0,010 0,000 

  
VD 1,300% 258 2,732 0,007 0,045 

  
Större innehavare 0,020% 166 0,401 0,689 0,002 

Tabell 14 Säljtransaktioner sorterat på insiderns position 

 

Då resultaten för samtliga länder ackumuleras som i tabellerna 13 och 14 ökar signifikansen i 

resultaten. Tabell 13 för köptransaktioner visar tydligt att VD har högst överavkastning då de 

amerikanska större innehavarna inte har fått samma genomslagskraft på grund av det låga 

antalet observationer. Överavkastningen för större innehavare hamnar på andraplats följt av 

en jämn kamp mellan överavkastningen för styrelseledamöter och annan befattning. På lång 

sikt har styrelseledamöter dock högre CAAR. 

 

Säljtransaktioner i tabell 14 sammanfattar ländernas överavkastning där annan befattning har 

högst överavkastning. Åtskillnad är dock den höga negativa överavkastningen som VD har i 

Sverige enligt tabell 12, vilket har undanträngts och VD har istället svag positiv 

LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR N T P Wilcoxon 

ALLA LÄNDER T-5,T+120 Annan befattning 5,896% 1473 5,574 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 6,933% 1372 4,208 0,000 0,000 

  
VD 17,163% 286 7,203 0,000 0,003 

 
  Störreinnehavare 12,007% 98 2,849 0,005 0,000 

 
T-1,T+10 Annan befattning 0,140% 1473 0,489 0,625 0,000 

  
Styrelseledamot -0,200% 1372 1,371 0,171 0,000 

  
VD 4,380% 286 5,376 0,000 0,000 

 
  Störreinnehavare 2,570% 98 2,293 0,024 0,003 

 
T-1,T+1 Annan befattning -0,920% 1473 -3,706 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot -0,630% 1372 3,706 0,000 0,000 

  
VD 0,680% 286 1,663 0,097 0,025 

  
Störreinnehavare 0,650% 98 0,999 0,320 0,500 
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överavkastning. Mönstret är att högre positioner, som är synliga av utomstående, har med 

undantag negativ överavkastning till skillnad från annan befattning. 

Hypoteserna som berör informationshierarkin testar om insiderns position har en effekt på 

överavkastningen. Det framkommer ett tydligt mönster där VD har högre överavkastning följt 

av de högre positionerna medan annan befattning oftast hamnar sist i köptransaktioner. För 

säljtransaktioner är det däremot tvärt om att insiders i annan befattning har högre CAAR. 

Detta tyder på att det finns en hierarki när det kommer till köptransaktioner. 

Överavkastningen för säljtransaktioner visar också på ett mönster, men i förhållande till 

köptransaktionerna är det tvärt om och positionen har en påverkan på insiders förmåga till 

överavkastning. Hypotesen H4a accepteras och mothypotesen förkastas. 

 

5.6 Sammanfattning resultat hypoteser 

Område Hypotes Testar om: Resultat 

Marknadseffektivitet H1a Insiderhandeln genererar överavkastning Accepteras 

  H1b Insiderhandeln genererar inte överavkastning Förkastas 

Ägarkoncentration H2a Överavkastning korrelerar med ägarkoncentration Accepteras 

  H2b Överavkastning korrelerar inte med ägarkoncentration Förkastas  

Legala ursprung H3a Legalt ursprung har inverkan på insiders förmåga till 
överavkastning 

Accepteras 

  H3b Legalt ursprung har inte inverkan på insiders förmåga till 
överavkastning. 

Förkastas  

Insiderns position H4a Överavkastning är korrelerat med insiderns position Accepteras 

  H4b Överavkastning är inte korrelerat med insiderns position Förkastas  

Tabell 15 Sammanfattning resultat hypotestester.  

 

Tabell 15 sammanfattar alla hypoteser som testats och visar resultatet för dessa. Området 

förklarar vilket samband som testats och kolumnen hypotes beskriver vilken hypotes som 

testats inom området. Resultatet visar att samtliga mothypoteser har förkastats. Insiders 

förmåga till överavkastning har påverkan från ägarkoncentrationen i företag, vilket också 

påverkas av landets legala ursprung. Informationsasymmetrin på marknaden, vilken mäts 

genom insiders överavkastning, visar att marknaden inte korrekt prissatt då insiders kan 

utnyttja privat information till sin fördel. Detta återspeglas även i att det råder 

informationsasymmetri mellan insiders då en högre position ger en större reaktion hos 

marknaden för köptransaktioner medan situationen är den motsatta för försäljning där annan 

befattning ger störst reaktion. 
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6. Analys 

Kapitlet redogör för studiens analys av de resultat som tagits fram genom den empiriska 

undersökningen. Den tidigare presenterade teorin används för att analysera och förklara vad 

som kan ha påverkat resultatet och är indelad efter studiens undersökningsområden.  

 

6.1 Effektiv marknad 

Resultaten i föregående kapitel visar tydligt att marknaden inte är helt effektiv i något av de 

undersökta länderna, eftersom insiders konstant kan erhålla överavkastning på både kort och 

lång tidshorisont. Detta visar på att insiders har ett informationsövertag mot övriga 

intressenter på marknaden samt att de använder sig av det till sin fördel vid handel av 

företagets aktier. Resultatet går i linje med tidigare forskning inom området, som också visat 

på att insiders har förmåga att erhålla överavkastning (Jaffe, 1974; Rozeff & Zaman, 1988; 

Lin & Howe, 1990; Gregory et al. 1997; Chang & Suk, 1998; Lakonishok & Lee, 2001; 

Friederich et al., 2002; och Fidrmuc et al., 2006). Detta motbevisar att ländernas marknader 

har stark form av effektivitet, som redogörs av Fama (1970). Marknaden kan inte innehålla all 

tillgänglig information om insiders konstant kan erhålla överavkastning eftersom det påvisar 

att det finns informationsasymmetri mellan insiders och utomstående investerare. Fama 

(1970) anser även detta då det i praktiken inte är genomförbart att ha en perfekt effektiv 

marknad då det finns lagar som förhindrar att privat information publiceras. Den privata 

informationen kan ha en avgörande roll för framtida kursförändringar, exempelvis om 

företagsägare planerar att avverka verksamheten eller gå i pension med osäker framtid som 

följd. 

 

Investeringsskyddet antas påverka marknadseffektiviteten då den frammanar att mer 

information ges till utomstående investerare, vilket minskar informationsasymmetrin. Enligt 

La Porta et al. (1998) har USA starkare investeringsskydd och bör därför ha effektivare 

marknad jämfört med Sverige och Tyskland. Resultatet för det långa fönstret gällande 

köptransaktioner, som framförs i tabell 1 i föregående kapitel, visar att insiders i Sverige och 

Tyskland erhåller CAAR strax över 6 procent medan de i USA har 22 procent. Informationen 

på marknaden i USA kan i större utsträckning vara privat än offentlig jämfört med Sverige 
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och Tyskland. Det empiriska resultatet går emot antagandet att investeringsskyddet bör 

minska informationsasymmetrin mellan insiders och utomstående investerare. 

Informationsasymmetrin på den amerikanska marknaden kan vara mycket större än för 

Sverige och Tyskland. Detta tyder på att insiderhandeln i USA anses innehålla större andel ny 

information som har påverkan på företagets värde och därav reagerar utomstående starkare på 

handeln, som genererar höga CAAR-värden. På lång sikt visar inte resultatet på att 

investeringsskyddet minskar informationsasymmetrin då USA har högre överavkastning 

jämfört med Sverige och Tyskland. 

 

I det korta eventfönstret följer alla tre länder samma mönster med negativ överavkastning. I 

Sverige är den dock lite bättre för insiders vilket även slår igenom i det mellanlånga 

eventfönstret där Sverige är det enda land med positiv överavkastning efter tio handelsdagar. 

Denna positiva överavkastning på kort sikt kan tyda på att marknaden är mer effektiv och den 

justerar aktiepriset fortare. Det framkommer även då insiders i Sverige har lägre negativ 

överavkastning vid handelsdagen, vilket visas i det korta eventfönstret. Andelar av marknaden 

reagerat på insiderhandeln medan resterande tar lägre tid på sig. Marknaden justeras därför 

gradvis. I kontrast reagerar marknaderna i Tyskland och USA långsammare på mellanlång 

sikt då de har negativa CAAR. Den Svenska marknaden är enligt det empiriska resultatet 

snabbare på att justera aktiepriset och därför mer effektiv. 

 

Det långsiktiga resultatet överensstämmer med tidigare studier som undersökt 

överavkastningen på längre tidsperiod (Jaffe, 1974; Rozeff & Zaman, 1988; Lin & Howe, 

1990; Gregory et al., 1997; Lakonishok & Lee, 2001). Det är intressant att studiens resultat 

visar på att insiders fortfarande erhåller överavkastning på lång sikt, trots att det har skett en 

betydande utveckling gällande insiderlagstiftning i de undersökta länderna. Resultatet tyder på 

att insiders fortfarande kan utnyttja informationsasymmetrin till sin fördel och att de nya 

lagarna inte haft någon betydande påverkan på lång sikt. Resultatet för positiv överavkastning 

i mellanfönstret, som återfinns i Sverige, överrensstämmer också med tidigare studier som 

undersökt en kort tidsperiod (Jaffe, 1974; Chang & Suk, 1998; Friederich et al., 2002; 

Fidrmuc et al., 2006 och Cziraki et al., 2011). I Tyskland och USA kan lagstiftningen haft 

påverkan på insiders överavkastning då de båda länderna har negativ CAAR i det mellanlånga 

eventfönstret, vilket går emot tidigare studier ovan. 
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Det framkommer av den empiriska studien att insiders inte erhåller CAAR i det korta 

eventfönstret. Detta beror troligen på att insiders överlag köper aktier då kursen går nedåt och 

att de säljer sitt innehav då aktiekursen är på väg uppåt, vilket gör att de får ett negativt 

CAAR värde för köptransaktioner. Detta beteende sker troligen på grund av att insiders i 

förväg anar vändning av aktiekursen och för att få ut maximal avkastning köper eller säljer de 

precis innan aktiekursen vänder upp respektive ner. Det bekräftas speciellt av insiders i 

Sverige som efter tio handelsdagar har positiv överavkastning. För Tyskland och USA tar det 

längre tid innan överavkastningen vänder till positiv men i och med att den gör det visar att 

insiders i dessa länder även anar denna vändning i aktiekursen. Amerikanares långsammare 

positiva överavkastning kan förklaras med att insiders enligt amerikans lag är förbjudna att 

sälja med vinst under kortare perioder och tvingas att betala tillbaka vinsten till företaget 

(Bris, 2005). Förbudet bör därför påverka insiders investeringshorisont på så sätt att insiders 

väljer att fokusera på långsiktiga vinster då dessa är de enda som kan realiseras. Huvudsaken 

blir att insidern kan sälja sitt innehav med vinst vid längre tidsperioder, vilket framkommer 

mycket tydligt i tabell 1 och 2 på föregående kapitel, för både köp och säljtransaktioner i 

långa eventfönstret. 

 

De undersöka länderna har alla utvecklad lagstiftning mot insiderhandeln, som är till för att 

hindra insiders till att använda icke offentlig information till sin fördel och utnyttja 

utomstående investerare. Detta sker bland annat av att förbjuda kortsiktiga vinster i USA och 

förbud mot insiderhandel en period innan finansiella rapporter publiceras, vilket finns i 

Sverige. Skillnader mellan länderna som framkommer i tabell 1 och 2 i föregående kapitel 

visar att USA har högst överavkastning på lång sikt för köptransaktioner, vilket visar att 

lagstiftningen har en begränsande effekt på insiders överavkastning. Detta trots att USA anses 

ha den mest strikta lagstiftningen (Bainbridge, 2012). Resultatet tyder på att lagstiftningen 

inte har den önskade effekten att hindra insiders från att tjäna på sin insiderinformation. Detta 

menar även Milton Friedman (2003) då lagstiftning mot insiderhandel förhindrar information 

att nå ut till marknaden och minskar marknadens effektivitet att justera till korrekt 

aktieprisvärde. Den strikta lagstiftningen i USA kan därför vara orsaken till större 

informationsasymmetri mellan insiders och utomstående investerare.  
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Insiders förmåga till att erhålla överavkastningen kan även anta påverkas av andra faktorer, 

som ägarkoncentration, insiderns position och legala ursprung. Dessa faktorer analyseras 

närmare i efterföljande stycken. 

6.2 Koncentrerat respektive spritt ägande 

Detta avsnitt undersöker om kopplingen som görs gällande ägarkoncentration följs upp av det 

empiriska resultatet. Det vill säga om insiders förmåga till överavkastning skiljer sig beroende 

på hur ägarstrukturen ser ut i bolaget. Spridd ägarstruktur visar på ett utvecklat 

investeringsskydd vilket innebär att informationsasymmetrin på marknaden bör vara lägre (La 

Porta et al. 1998 och Leuz, 2003). I kontrast till detta visar Fidrmuc et al. (2006) och Dardas 

et al. (2011) att en koncentrerad ägarstruktur, leder till att företagets insiders tjänar mindre 

överavkastning. Koncentrerat ägda bolag har troligtvis starka ägare, som ger tydlig 

övervakning, vilket kan inskränka insiders förmåga att utnyttja sitt informationsövertag och 

även leda till en mer korrekt prissatt aktiekurs. Detta kan vara faktorer som gör att marknaden 

reagerar mindre på handeln och insiders tjänar därför lägre överavkastning i koncentrerat ägda 

bolag. Bolag med spritt ägande har svagare ägare med en sämre förmåga att övervaka 

insiders, vilket kan vara en anledning till varför handel anses vara mer informativ i denna 

ägande form.  

 

6.2.1 Köptransaktioner 

Resultaten av alla länder tillsammans i tabell 6 visar att spritt ägda bolag har tre procent högre 

överavkastning i det långa eventfönstret. Detta kan tyda på att det empiriska resultatet stödjer 

teorin om att spritt ägda bolag, som förknippas med svagare ägare enligt La Porta et al. 

(1998), har svårare att övervaka insiders och därför har insiders högre överavkastning. 

Resultatet går i linje med Dardas et al. (2011) och Fidrmuc et al. (2006), som anser att 

insiders verksamma i spritt ägda bolag erhåller högst överavkastning på grund av att 

övervakningen är lägre i dessa bolag. I motsats till detta visar resultaten i det korta och 

mellanlånga eventfönstret att insiders i koncentrerat ägda bolag har högst CAAR. Detta tyder 

på att marknaden kortsiktigt reagerar starkare på insiderhandel i koncentrerat ägda bolag.  

 

Skillnaden mellan de undersökta länderna enligt tabell 6 för köptransaktioner är att USA har 

högst överavkastning medan Sverige och Tyskland är relativt lika sett till hela landets 

överavkastning som visas i tabell 9. Enligt Milton Friedman (2003) skapade lagstiftning mot 
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insiderhandeln motsatt effekt vilket skulle styrka att USA är det land som har högst CAAR då 

det även har den mest strikta insiderlagstiftningen (Bainbridge, 2012). Någon mer spekulativ 

orsak kan vara att USA har större finansiell sektor vilket skulle kunna ge starkare reaktion när 

insiderhandeln når marknaden. Den mest troliga anledningen till att insiders i USA har högre 

överavkastning är på grund av rörlig ersättning. Coffee (2005) framför att företag i USA, som 

ofta har spritt ägande, har stark utveckling mot rörliga ersättningar i form av aktie- och 

optionsprogram som ska minska agent-principal problematiken och öka företagsledningens 

motivation att öka företagets värde. Detta har dock lett till ökad manipulation av företagets 

intäkter för att ge maximal utdelning till ledningen. Maximal utdelning i form av hög 

aktiekurs vilket förklarar den höga överavkastningen som finns i USA.  

 

Det visas även i tabell 6 att USA är det land som har högst och dessutom det enda land som 

har positiv överavkastning i det korta eventfönstret. Orsaken beror sannolikt på lagstiftningen 

i detta fall. USAs insider måste rapportera deras handel i företaget inom två dagar medan 

Sverige och Tyskland har fem dagar. Marknaden i USA får informationen tidigare och 

eventuellt inom en dag efter handeln. Detta skulle förklara överavkastningen på kort sikt i 

USA då marknaden hunnit reagera till skillnad från de andra länderna. 

 

Tyska och amerikanska insiders överavkastning särskiljer sig mellan de två formerna av 

ägarkoncentration. Spritt ägda företag i Tyskland och USA har högre CAAR jämfört med 

koncentrerat ägda. Skillnaden mellan ägarkoncentrationerna är ägarnas kontroll och förmåga 

att övervaka deras bolag. Avsaknad av starka kontrollägare kan leda till ökad 

informationsasymmetri mellan insiders och övriga marknaden vilket kan resultera i högre 

överavkastning för insiders i spritt ägda bolag. Koncentrerat ägda företag är mindre 

intresserade av att tjäna på aktiekursutvecklingen. De är mer intresserad av att behålla sina 

andelar, det vill säga makten över bolaget och istället få ut hög utdelning på aktierna (Coffee, 

2005). 

 

För Sveriges del stämmer däremot inte att insiders i spritt ägda företag har högre 

överavkastning. Skillnaden mellan ägarkoncentrationerna är endast en halv procent. Enligt La 

Porta et al. (1998) är Sverige ett land som präglas med många koncentrerat ägda företag, det 

vill säga att det finns få stora bolag som är spritt ägda. Bland de stora bolagen sker 

majoriteten av insiderhandeln, vilket framgick i samband med insamling av data för Svenska 
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företag. Detta kan få konsekvensen att delar av marknaden inte handlar på insiderinformation 

från spritt ägda företag på grund av att det är mer riskfritt att handla på de stora mer 

handelsaktiva företagen, som råkar vara koncentrerat ägda bolag, då de är lättare att sälja. 

Följden blir att den högre överavkastningen som spritt ägda företag har i Tyskland och USA 

dämpas då de representeras av mindre bolag i Sverige som har lägre grad av aktieomsättning. 

 Ytterligare trolig orsak till den mindre skillnaden mellan insiders kan vara att den rörliga 

ersättningen hos företagsledningen i Sverige inte är lika utbredd som för Tyskland och USA. 

Många av företagen övervakas av kontrollerande ägare, vilket säkert även återspeglas på de 

spritt ägda bolagen och ersättningen blir relativt lika på svenska marknaden. 

 

6.2.2 Säljtransaktioner 

Skillnaden mellan Insiders överavkastning mellan spritt och koncentrerat ägda företag i 

Tyskland och USA är någorlunda lika med högst 0,47 procents differens enligt tabell 7. Den 

Tyska överavkastningen är däremot högst vilket troligen kan bero på att Tyskland har mindre 

strikt lagstiftning gällande insiderhandeln. USA har lågt CAAR, vilket då bör orsakas av den 

strikta lagstiftningen och det vinstförbud som tvingar insiders att betala tillbaka 

överavkastningen om den görs inom sex månader (Fidrmuc, 2006).  

 

För Sveriges insiders hamnar överavkastningen mellan Tyskland och USA troligen på grund 

av att ett 30 dagars handelsförbud innan finansiella rapporter presenteras, vilket stärker 

lagstiftningen men inte lika mycket som i USA. Det som skiljer Sverige är dock att 

differensen mellan koncentrerade och spritt ägda bolag är 2,9 procent till skillnad från USA 

som är den näst största med 0,47 procent. Ägarstrukturen är annorlunda i Sverige där ägare 

använder kontrollmetoder, speciellt i koncentrerat ägda bolag. Detta skulle kunna ha effekt 

eftersom när insiders säljer få aktier har de ändå lika många röstandelar som flera aktier. 

Marknaden reagera precis som när flera aktier utan flera röstandelar säljs. Enligt Fidrmuc 

(2006) tar marknaden hänsyn till om det råder finansiella problem, där försäljning i 

koncentrerat ägt företag ger tecken på att ägarna minskat sitt förtroende för bolaget och därav 

skapar stark reaktion. 
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6.3 Insiderns position 

Tillgången till insiderinformation skiljer sig beroende på vilken position som innehas av 

insidern. Högre position i bolaget genererar en högre överavkastning (Seyhun, 1998). 

Insiderpositionens betydelse har dock fått kritik av Dardas et al. (2011) som menar att det 

finns ett visst mönster för att högre position ger högre överavkastning men det stämmer inte 

för alla länder. För Storbritannien visar en hög position på högre överavkastning men för 

Tyskland visas att insiders position inte ha någon betydelse på deras förmåga att skapa 

överavkastning. Det senare kan stämma överens med att högre positioner i bolagen är mer 

noggrant granskade av media (Bednar 2012), vilket gör att insiders i höga positioner avstår 

från att handla med deras informationsövertag och tjänar därför lägre överavkastning. 

 

6.3.1 Köptransaktioner 

Resultaten i tabell 13 visar att VD har högst CAAR, vilket går i linje med Alchian & 

Demsetzs (1972) och Seyhun (1986) som menar att informationen flödar uppåt i 

insiderhierarkin, vilket gör att högre positioner har mest informativ handel. Resultatet visar 

däremot på att större innehavare har näst högst överavkastning. Det går emot Seyhun (1986) 

som menar att det är insiders, som har högst position och arbetar i den dagliga verksamheten, 

som ger högst överavkastning. Detta tyder på att större innehavare även har tillgång till 

insiderinformation och därför tolkar deras handel som informativ, det vill säga marknaden 

reagerar vid handeln. Den troliga anledningen till resultatet är en låg nivå på agent-principal 

problematiken (Padilla, 2002), kanske på grund av att de undersökta länderna befinner sig i 

utvecklade länder. Detta skulle göra att ägare tilldelas mycket information av 

företagsledningen. Vidare menar Seyhun (1986) att överavkastningen bör vara högre för 

företagsledningens än för större innehavare, specifikt för VD. Det stämmer delvis med 

resultatet för köptransaktioner då VD har högst överavkastning men eftersom 

företagsledningen hamnar under positionen annan befattning tillsammans med personer som 

har mindre insyn i företagen är det svårt att dra några slutsatser för företagsledningen.  

 

Resultatet av att VD har högst överavkastning, som stämmer överens med Seyhun (1986), går 

emot Jeng et al. (1999), Fidrmuc (2006), Dymke & Walter (2008) och (Bednar2012) som 

kritiserar att VD har högst överavkastning på grund av att det är en position som är övervakad 

av ägare och media, vilket skulle gör dem mindre benägna att handa på deras 
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informationsövertag. Kritiken skulle även stämma överens med att VD är den insider som får 

värdepåverkande information bland de sista i företagshierarkin, vilket möjliggör en risk för att 

informationen hinner läcka ut innan VD handlar. Anledningen för att VD har högst 

överavkastning beror säkerligen på att detta informationsflöde uppåt till VD handlar om 

enstaka dagar, beroende på effektiviteten i flödet och av oviljan för understående positioner 

att rapportera information. Agen-principal problematiken antas däremot vara låg i de mycket 

informationsberoende länder som ingår i undersökningen. Tillsammans med ett effektivt 

informationsflöde och att VD är den position som har insyn i den dagliga verksamheten och i 

strategiska beslut gör det att positionen anses ha mest information om företags värde (Seyhun, 

1986), vilket gör att de därför har högst överavkastning. Detta på grund av att marknaden 

antas reagera mer på informativ handel (Seyhun, 1986). Det visar på att insiders inte blir 

tillrättavisade av media för deras överavkastning utan att det kan ha blivit socialt accepterat 

att insiders tjänar på deras lagliga insiderhandel.  

 

Undersöks insiderns position mellan länderna upptäcks att VD har högst överavkastning i 

Sverige och Tyskland enligt tabell 9. Det går emot tidigare studier av Dardas et al. (2011) som 

finner att den lägsta positionen har störst påverkan i Sverige och att ingen skillnad upptäcktes 

mellan positionerna i Tyskland. VD positionen ger till och med högre överavkastning i USA 

jämfört med Sverige och Tyskland. Den enda positionen som har högre kumulativ 

överavkastning än VD är större innehavare i USA. Resultatet för större innehavare är dock 

inte är signifikant men kan bero på det låga antalet transaktioner som ingår i undersökningen. 

Inget resultat för större innehavare är dock helt signifikant, det vill säga för både students t-

test och wilcoxon, men större innehavare i Sverige har likt de i USA också hög 

överavkastning, vilket kan tyda på att mönstret är återkommande. Om positionen större 

innehavare i USA verkligen har högst kumulativ överavkastning skulle det vara en intressant 

faktor som skulle gå emot arbetets antagande att bolag med spritt ägande har en sämre 

förmåga att kontrollera företagets insiders. Det skulle istället visa på motsatsen att marknaden 

anser att ägarnas handel är mer informativ än insiders i företaget. Detta skulle vara intressant i 

ett agent-teori perspektiv, som utgår från att det finns en intressekonflikt mellan ägaren och 

företagsledningen (Padilla, 2002). Denna konflikt skulle då vara minimal när det gäller 

informationsasymmetrin eftersom större innehavare tjänar lika mycket eller högre 

överavkastning jämfört med styrelseledamöter och annan befattning. Detta skulle vara enigt 

med antagandet om att agen-principal problematiken är låg i de undersökta länderna. 
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Marknadens reaktion på större innehavare kan bero på att ägare har förmågan att handla i 

företaget innan de själva fattar beslut som påverkar företagsvärdet. Handel kan därför 

uppfattas som ett tidigt skede för ett kommande positivt beslut och uppfattas av marknaden 

som informativt. Detta antagande stämmer däremot endast för resultatet i USA men kan bero 

på det starka investeringsskyddet i USA, till skillnad från Sverige och Tyskland som har lägre 

(La Porta et al. 1998), gör att informationsgapet mellan företagsledningen och ägarna är 

mindre. Detta skulle då få marknaden att reagera mer på större innehavares handel i USA. 

 

I enighet med insiders informationshierarkin (Seyhun, 1986) visar resultatet på att VD har, 

med undantag för större innehavare i USA, högst överavkastning. Efter det visar dock 

resultatet på att större innehavare har näst högst överavkastning, vilket enligt hierarkin skulle 

ha hamnat sist eftersom de inte är delaktiga i företaget. Resultatet visar även att 

överavkastning för positionerna inte heller behåller någon ordning mellan eventfönsten, vilket 

gör att resultatet inte kan bekräfta informationshierarkin.  

 

6.3.2 Försäljningstransaktioner 

Marknadens reaktion på försäljningstransaktioner är mindre för de högre positionerna jämfört 

med annan befattning i mellan och långa eventfönstret enligt tabell 12, vilket går emot Seyhun 

(1986), som menar att en högre position ger högre överavkastning. Detta kan bero på att 

personer i annan befattning har mer frihet att sälja sitt innehav. Vid en plötslig 

aktiekursnedgång reagerar dessa personer fritt med att sälja av sitt innehav och därför 

genererar överavkastningen. I kontrast kan de högre positionerna ha större ansvar för sin 

handel, på grund av deras position, och håller därför sitt innehav oförändrat vid kortsiktiga 

kursförändringar. 

 

De högre positionerna får på kort sikt negativ överavkastning för eventfönstret (t-1, t+1). 

Detta resultat går att koppla till att de högre positionerna över lag säljer i en aktieuppgång. 

Orsaken till att de högre positionernas inte har någon överavkastning för säljtransaktioner kan 

bero på att de är mer övervakade av media (Bednar, 2012) och de undviker därför att sälja när 

värdet på företaget går neråt, de vill säga under en aktiekursnedgång. Detta kan ske på grund 

av att försäljning under nedgång skulle kunna ge signalen att förtroendet för bolaget minskat. 

I kontrast kan en mindre övervakade positioner som annan befattning därför ge en högre 

kumulativ överavkastning, vilket stämmer överens med tidigare studier som ifrågasätter att 
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VD har högst överavkastning (Jeng et al. 1999, Fidrmuc, 2006 och Dymke & Walter, 2008). 

Det fungerar däremot endast för säljtransaktioner då högre positioner har hög CAAR för 

köptransaktioner 

 

6.4 Legalt ursprung 

Det legala ursprunget antas ha ett samband med andelen privat eller offentlig information på 

marknaden genom att det kan påverkar investeringsskyddet (La Porta et al. 1998). Denna 

koppling testas genom att analysera aktieägarrättigheter, kreditgivarrättigheter och 

tillämpning av lagar, vilka La Porta et al. (1998) använder som kriterier för 

investeringsskyddet.  

 

Skillnader mellan ländernas kommersiella lagar beror enligt La Porta et al. (1998) på att 

länderna har sitt ursprung från olika rättsfamiljer. Dessa anses ha påverkan på hur ländernas 

investeringsskydd har utvecklats med tiden. Investeringsskyddet består av olika variabler, 

varav tre är aktieägarrättigheter, kreditgivarrättigheter och tillämpning av lagar, 

Aktieägarrättigheter kan förklaras som graden av minoritetsägares inflytande för att kunna 

påverka det ägda företaget. Inflytandet försvåras genom exempelvis olika röststarka aktier 

som ger skillnad mellan ägarandelen och röstandel där ägare kan ha större makt än vad deras 

kapital egentligen tillåter dem till. Minoritetsägare får i dessa fall färre röstandelar och mindre 

chans att påverka. Kreditgivarrättigheter visar i vilken utsträckning som kreditgivare kan 

kräva tillbaka krediter, vilket kan få konsekvenser hos kredittagare som tvångslikvidation och 

konkurrs om landet har svaga rättigheter. Alternativet är rekonstruktion och avbetalningsplan 

vid högre nivå på kreditgivarrättigheter. Tillämpning av lagar består av andra påverkande 

faktorer än aktieägarrättigheter och kreditgivarrättigheter. Redovisningskvalité är ett exempel 

på hur väl lagar tillämpas då kvalitén i redovisningen kan vara avgörande för att motivera rätt 

pris vid avtal. Redovisningskvalitén är dessutom viktig vid förhindrande av ekonomisk och 

icke-ekonomisk brottslighet, vilket bidrar till en fungerande marknad (La Porta et al. 1998). 

 

Aktieägarrättigheter, kreditgivarrättigheter och tillämpning av lagar skiljer sig mellan 

länderna och bidrar till länders investeringsskydd. Även om de undersökta länderna har starkt 

skydd inom ett visst område visar investeringsskyddet det sammanlagda skyddet till 

investerare. Trots att investerare i USA har låg kreditgivarrättighet hamnar USA enligt La 
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Porta et al. (1998) högst av de undersökta länderna. Detta gör att investeringsskyddet behövs 

delas upp för att kunna analysera enskilda faktorers påverkan på insiders överavkastning och 

då kunna se om det legala ursprunget har inverkan. 

6.4.1 Aktieägarrättighet 

Aktieägarrättigheterna i de undersökta länderna skiljer sig främst pågrund av att det är 

vanligare i vissa länder att använda olika kontrollmetoder. Många företag i Sverige använder 

sig av aktier med differentierad rösträtt, korsvist ägande och pyramidägande, vilket tillåter 

ägare att få fler rösträtter i ett företag jämfört med andelen kapital som investerats. Det är 

även vanligt i Tyskland med korsvist ägande. USA däremot är stark användare av en röst en 

andel (La Porta et al. 1998). Kontrollmetoder är enligt La Porta et al. (1998) ett sätt att 

undergräva minoritetsägares rättigheter. Detta kan i verkligheten tolkas annorlunda då vissa 

investerare inte vill ha bestämmanderätt och därför frivilligt väljer aktier utan rösträtt eller 

med få röstandelar. Fördelen är att de ägare som önskar bestämmanderätt slipper konkurrera 

med ägare som endast vill ha avkastning på kapital och därför hamnar röstandelarna hos dem 

som verkligen använder dem. Nackdelen är precis som La Porta et al. (1998) menar att 

investerare inte har någon påverkan på hur deras kapital ska användas i företaget. Vid 

missnöje kan det däremot relativt enkelt för ägare att påverka genom att sälja av sina andelar. 

 

Kontrollmetoderna gör det möjligt för ägare att ha större röstandelar med mindre kapital 

vilket leder till att ägarkoncentrationen ökar. Detta visas tydligt i Sverige som använder dessa 

kontrollmetoder och samtidigt har många företag med koncentrerat ägande (La Porta et al. 

1998). Konsekvensen av den höga ägarkoncentrationen är att ägare får starkare incitament att 

övervaka företaget (Fidrmuc et al. 2006), vilket de även kan med deras växande röstandelar. I 

och med den tydligare övervakningen som bolaget får med koncentrerat ägande leder det 

troligen till att insiders utrymme för att handla på insiderinformation minskar. Samtidigt är det 

troligt att informationen rapporteras snabbt till ägarna och på så sätt når marknaden. 

Informationsasymmetrin mellan insiders och utomstående intressenter minskar, vilket leder 

till att insiders får lägre överavkastning. Detta bekräftas av resultatet i tabell 9 där Sverige och 

Tyskland, som har högre andel koncentrerat ägda företag, har lägre överavkastning. I kontrast 

har USA få koncentrerat ägda bolag men också fler insiders med högre överavkastning. 
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6.4.2 kreditgivarrättighet 

Gällande kreditgivarrättigheter visar ett kreditgivarindex av La Porta et al. (1998) på att de 

undersökta länderna kan rangordnas efter deras skydd till kredittagare. På en skala mellan 1 

och 4, där 4 är högst har Tyskland 3, Sverige 2 och USA 1. Detta tyder på att låntagare i USA 

har sämst skydd och låneinstituten kan i regel kräva tillbaka utlånade krediter av svagare 

anledningar än i Sverige och Tyskland. Risken är därför större i USA att låntagare får 

tvångslikvidera eller hamna i konkurs. I kontrast bör det vara vanligare med rekonstruktioner i 

Sverige och Tyskland. 

 

Följden av olika nivåer på kredittagarrättigheter gör att Sverige och främst Tyskland 

stimulerar företagare och ägare att uppta lån istället för att föra in kapital i form av att nya 

ägare. Detta bestäms troligtvis i huvudsak av räntekostnader av lån jämfört med 

avkastningskrav från ägare men ökade rättigheter för kredittagare bör ha påverkan på 

jämförelsen av de båda kostnaderna. Ger länder tillräckligt högre skydd för kreditgivare än till 

aktieägare bör det leda till att företag väljer banklån som kapitalinflöde. Detta bekräftas av La 

Porta et al. (1998) som visar att USA, som har lågt kreditgivarskydd men starkt skydd för 

aktieägare i form av lika röststarka aktier, har många spritt ägda bolag då det är den mest 

gynnsamma kapitalmetoden. Vidare har Sverige högre kreditgivareskydd men lägre 

aktieägarskydd med olika röststarka aktier, vilket leder till att Sverige har många företag med 

koncentrerat ägande.  

 

Ägarkoncentrationen får till konsekvensen precis som i aktieägarrättigheter att koncentrerat 

ägande minskar informationsasymmetrin och insiders får lägre överavkastning medan USA 

med få koncentrerat ägda bolag har insiders med högre överavkastning. 

 

6.4.3 Tillämpning av lagar 

Det sista kriteriet är tillämpning av lagar skiljer sig också mellan de undersökta länderna. 

Sverige och Tyskland anses ha starkare rättstillämpning medan USA hamnar efter (La Porta et 

al. 1998). Redovisningskvalitén är en del av tillämpningen av lagarna där Leuz et al. (2003) 

menar att länder med hög rättsefterlevnad använder sig i mindre utsträckning av 

redovisningsmanipulation, vilket minskar informationsasymmetrin mellan insiders och 

utomstående intressenter. Coffee (2005) bekräftar detta antagandet genom att visa att USA, 



  95 

 

som har många spritt ägda bolag, har mer utbredd manipulering av redovisningen jämfört med 

länder som har många koncentrerat ägda bolag. Den ökade informationsasymmetrin mellan 

insiders och utomstående intressenter i USA bör leda till att insiders förmåga till 

överavkastning blir högre, vilket även bekräftas av resultatet i tabell 9.  

6.4.4 Investeringsskydd 

Kriterierna som representerar investeringsskyddet visar att det var nödvändigt att dela upp 

skyddet för investerare då de har olika påverkan på insiders förmåga till överavkastning. Det 

visar även att det legala ursprunget har påverkan på kriterierna aktieägarrättighet, 

kreditgivarrättighet och tillämpning av lagar. Common law länder som representeras i denna 

undersökning av USA karaktäriseras av starkt skydd för aktieägare, vilket leder till en spridd 

ägarstruktur. Den svagare övervakningen som ägarstrukturen ger tillsammans med risk för 

redovisningsmanipulation leder till att informationen blir svårtolkad och 

informationsasymmetrin ökar. Detta gör att marknaden reagerar kraftigare på insiderhandeln 

då den anses innehålla ny information. Sverige och Tyskland som representerar civil law 

länder har svagare aktieägarskydd men starkare kreditgivarrättigheter och tillämpning av 

lagar. Det är i dessa länder mer gynnsamt att ta banklån istället för att ta in flera ägare med 

risk för att bli utnyttjad av starkare ägare, vilket leder till ökad ägarkoncentration. 

Koncentrerat ägande bidrar till tydligare övervakning vilket minskar andelen privat 

information på marknaden och insiders förmåga att använda sin insiderinformation. 
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7. Slutsatser och implikationer 

Kapitel presenterar slutsatserna som dras ifrån resultat och analysen av den empiriska 

undersökningen. Det förs samman med arbetets problemformulering och syfte vilket ger 

arbetets bidrag och implikationer. Sist framförs även förslag på framtida forskning. 

 

Utifrån tidigare studier om att insiders hade förmåga att skapa överavkastning har denna 

studie utformats och utökats till undersökning av faktorer som påverkar överavkastningen 

mellan länder och deras legala ursprung. Studien har haft syftet att undersöka om insiders 

lagliga insiderhandel skiljer sig mellan Sverige, Tyskland och USA utifrån ländernas legala 

härkomst. För att besvara detta syfte undersöktes data under åren 2006 till 2012. 6944 

transaktioner samlades in för 90 utsorterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm, Frankfurt 

Boerse och New York Stock Exchange (bilaga 1). Resultatet som presenteras visar på 

signifikant överavkastning för både köp- och försäljningstransaktioner gällande 

ägarkoncentrationen och insiderns position. Resultatet visar också att marknaden inte har 

stark form av effektivitet och det legala ursprunget kan ha en påverkan på insiders 

överavkastning. 

 

De praktiska implikationerna som uppstår av att det legala ursprunget kan ha påverkan på 

insiders förmåga till överavkastning är att investerare tjänar mer på att följa insiders i 

common law länder, speciellt insiders som har VD positionen gällande köptransaktioner. 

Common law länder har ofta flera spritt ägda bolag vilket har sämre förmåga att övervaka sina 

anställda och därav får insiders större reaktion hos marknaden då deras handel anses innehålla 

ny information. Motsvarigheten i civil law länder är att de har många företag med 

koncentrerat ägda företag där ägare har tydligare övervakning och begränsar insiders utrymme 

att handla med insiderinformation.  

 

Resultaten stödjer teorierna och antaganden om att det legala ursprunget kan ha påverkan på 

insiders överavkastning. Genom att dela upp investeringsskyddet i de underliggande 

kriterierna aktieägarrättighet, kreditgivarrättighet och tillämpning av lagar (LA Porta et al. 

1998) visas det att dessa skiljer sig i ett mönster utefter landets legala ursprung. Common law 

länder har lagstiftning som gynnar aktieägarrättigheter medan civil law länders lagstiftning 

främjar kreditgivarerättigheter och tillämpning av lagar. Dessa kriterier visas även ha påverka 

på ägarstrukturen vilket influerar informationsasymmetrin på marknaden. Större andel privat 
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information på marknaden leder till att marknadsaktörerna reagerar mer på insiderhandeln då 

den anses innehålla ny information som inte tidigare delgivits marknaden.  

 

Stämmer kopplingen mellan investeringsskyddets kriterier och ägarstrukturen skulle det inte 

bara innebära att det legala ursprunget har influenser över insiders överavkastning utan att 

länder skulle kunna ändra på exempelvis aktieägarrättigheterna för att påverka företags 

ägarstruktur. Detta skulle kunna få konsekvenserna att länder försöka få den mest gynnsamma 

ägarstrukturen för den mest effektiv marknaden, det vill säga den marknaden som ger insiders 

minst överavkastning. Insiders överavkastning är däremot vid hög ägarkoncentration som kan 

uppfattas som försämring av marknadstillväxt då investerare undviker koncentrerat ägande på 

grund av risken för att bli utnyttjad av starkare ägare. Detta har troligtvis stor påverkan på den 

nationella marknaden som för närvarande är familjär med dagens regler och skulle kunna leda 

till proteseter om förändringar blev allt för kännbara. 

 

Fördel med att kunna påverka ett visst antal lagar för att kunna påverka ägarstrukturen skulle 

däremot vara att få igång tillväxten på en eftersatt marknad. Med lagstiftningens hjälp skulle 

marknaden kunna locka mer kapital från både inhemska investerare och utländska genom att 

sprida riskerna och skydda investerare. Detta skulle öka antalet investeringar och få följden att 

arbetsmarknaden gynnas. För världsekonomin hade det varit stor förändring om ledare hade 

kunskap om vilka kriterier som företagen krävde för effektivare marknad. Om landet tillhör 

ett common law land behöver de fokusera sig på kreditgivarerättigheter och tillämpning av 

lagar medan ett civil law land förbättrar sina aktieägarrättigheter. 

 

Studiens resultat visar att det klart är mer förmånligt för investerare att följa insiders i 

common law länder, i detta fall USA. Kopplingen mellan legala ursprunget och insiders 

överavkastning sker med hjälp av ägarstrukturen. I viss utsträckning används 

redovisningskvalité som koppling mellan legala ursprung och överavkastning. Det hade varit 

mycket intressant i framtida forskning att analysera redovisningskvaliténs påverkan mer 

ingående för att visa om de antagandena om redovisningsmanipulation verkligen ökar 

informationsasymmetrin på marknaden samt ökar insiders förmåga till överavkastning. 

Studien av redovisningskvalitén hade även styrkt relevansen i denna studie vilket hade 

bidragit till forskningen i området. Att studera relationen mellan redovisningskvalité och 

ägarstruktur skulle vara en annan infallsvinkel som skulle kunna bestryka eller avsäga det 
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legala ursprungets påverkan på insiders överavkastning då ägarstrukturen eventuellt skulle ge 

upphov till högre kvalité i redovisningen.  

 

En mer omfattande studie som sträcker sig över längre tidshorisont med samma syfte som 

denna studie skulle erbjuda mer välgrundade slutsatser. Det skulle eventuellt även kunna öka 

signifikansnivån på de transaktioner som i denna studie endast omfattas av få händelser, 

speciellt insiders positioner.  

 

Vidare förslag är en fördjupad studie av relationen mellan insiders position och 

överavkastningen med fokus på informationshierarkin. Detta genom flera nivåer av 

insiderpositioner och undersökning av förhållandet mellan positionerna. Detta skulle kunna ge 

svar på vilken insiderposition som får ta del av värdepåverkande information först och sist 

samt vem som har störst möjlighet att använda den i handel. 



  99 

 

8. Referenser 

 

Admati, A, Leiderer, P and Zechner, J. (1994). Large shareholder activism, risk sharing, and 

financial market equilibrium. Journal of Political Economy 102, 1097–1130. 

Akerlof, G. A. (1970). The market for" lemons": Quality uncertainty and the market 

mechanism. The quarterly journal of economics, 488-500. 

Alchian, A. & Demsetz, H. (1972). Production, information costs, and economic organization. 

American Economic Review, 62, 5, pp. 777-795. 

Alvesson, M. & Deetz, S. (2000) Kritisk Samhällsvetenskaplig Metod. Upplaga 01. 

Studentlitteratur AB. 

Arturo Bris (2005) Do Insider Trading Laws Work? European Financial Management, Vol. 

11, No. 3, 2005, 267–312 

Ashley, J. (1962). Stock prices and changes in earnings and dividends: Some empirical 

results. The Journal of Political Economy. 70(1), pp, 82-85. 

Aussenegg, W. and Ranzi, R. (2008). Corporate insider trading and the short-run price impact 

of private information in Continental Europe. SSRN Working Paper, No. 

1265772. 

BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, tyska insynsregistret. Hämtad 6 Feb 

2013.https://www.unternehmensregister.de/ureg/result.html;jsessionid=057F566

BC13D8358BFED75C2C67EEC94.www04-1. 

Bainbridge, Stephen M., (2012). An Overview of Insider Trading Law and Policy: An 

Introduction to the Insider Trading Research Handbook. UCLA School of Law, 

Law-Econ Research Paper No. 12-15. 

Barker, A. (1958). Evaluation of stock dividends. Harvard Business review 36(4), pp, 99- 114. 

Bednar, M. K. (2012) Watchdog or Lapdog? Behavioral view of the media as a corporate 

governance mechanism. Academy of Management Journal, 55 (1): 131-150. 

Berle, Adolf A., and Gardiner Means. (1932) Private property and the modern corporation, 

The Blackwell Guide to Business Ethics. 

Betzer, A. & Theissen, E. (2009). Insider trading and corporate governance: The case of 

Germany. Europlan Financial Management, 15, 2, pp. 402-429. 

Bris, Arturo. (2005) Do insider trading laws work?. European Financial Management 11.3, 

267-312. 



  100 

 

Brown, S. & Warner, J. (1980).  Measuring security price performance. Journal of financial 

Economic, 8(3), pp. 205-58.  

Brown, S. & Warner, J. (1985).  Using daily stock returns: The case of event studies. Journal 

of financial Economic, 14, 1, pp. 3-31. 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 1:2 

Ljubljana. Liber AB. 

Coffee, John C. (2005) A theory of corporate scandals: Why the USA and Europe 

differ. Oxford review of economic policy 21.2, 198-211. 

Cziraki, Peter, De Goeij, Peter and Renneboog, Luc, Corporate Governance Rules and Insider 

Trading Profits (June 2011). ECGI - Finance Working Paper No. 299/2010 

Chang, S. & Suk, D. (1998). Stock prices and secondary dissemination of information: The 

Wall Street Journal’s ―insider spotlight‖ column. Financial Review, 33, 115–128.  

d’Arcy, A., 2000. The degree of determination of national accounting systems — an empirical 

investigation. Schmalenbach Business Review 52, 45–67. 

Dardas, K & Güttler, A. (2011). Are directors’ dealings informative? Evidence from European 

stock markets. Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 25, No. 2, pp. 

111-148. 

De Bondt, W. F. M., Thaler, R. (1985) Does the stock market overreact? Journal of Finance, 

40:793–805. 

Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading, Journal 

of Financial Economics 7, 197-226. 

Dolley, J. (1933). Characteristics and procedure of common stock split-ups. Harvard Business 

Review 11(3), pp, 316-26. 

Dyck, A. & Zingales, L. (2004). Private benefits of control: An international comparison. 

Journal of Finance, 59, 537–600. 

Dymke, B.M. Walter, A. (2008). Insider Trading in Germany – Do Corporate Insiders Exploit 

Inside Information? Official Open Access Journal of VHB. 1(2), 188-205.   

Eleswarapu, V, Thompson, R, & Venkataraman, K 2004, 'The Impact of Regulation Fair 

Disclosure: Trading Costs and Information Asymmetry',Journal Of Financial & 

Quantitative Analysis, 39, 2, pp. 209-225 

Elsila, A, Kallunki, J, Nilsson, H, & Sahlstrom, P n.d., 'CEO Personal Wealth, Equity 

Incentives and Firm Performance',Corporate Governance-An International 

Review, 21, 1, pp. 26-41 



  101 

 

Enriques, L., 2000. The law on company directors’ self-dealing: a comparative analysis. 

International and Comparative Corporate Law Journal 2, 297–314. 

Faccio, Mara, and Meziane Lasfer, (2002) Institutional shareholders and corporate 

governance: The case of U.K. pension funds, Corporate Governance Regimes: 

Convergence and Diversity, 603–624. 

Fama, E, Fisher, L, Jensen, M, and Roll, R. (1969). The adjustments of stock price to new 

information. International Economic Review, 10(1), pp, 1-21. 

Fama, E. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal of 

finance, 25, 2, pp. 383-417. 

Fama, E. & Jensen, M. (1983). Separation of ownership and control. Journal Of Law & 

Economics, 26, 2, pp. 301-326. 

Fidrmuc, J, Goergen, M, and Renneboog, L. (2006). Insider trading, news releases, and 

ownership concentration. Journal Of Finance, 61, 6, pp. 2931-2973. 

Fidrmuc, J, Korczak, A, and Korczak, P. (2010). Why are abnormal returns after insider 

transactions larger in better investor protection countries? SSRN Working paper, 

No. 1344042. 

Finansinspektionen, svenska insynsregistret. Hämtad 6 Feb 2013. 

http://insynsok.fi.se/Startpage.aspx?searchtype=0&culture=sv-SE. 

Finansinspektionen, Vägledning för börsbolag. Hämtad 6 Feb 2013. 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/BC3%B6rsbolag/2011/vagle

dning_2011_111219.pdf 

Finnerty, J. (1976). Insider and market efficiency. Journal Of Finance, 31, 4, pp. 1141-1148. 

Franks, Julian, Colin Mayer, and Luc Renneboog, (2001) Who disciplines management in 

poorly performing companies?, Journal of Financial Intermediation 10, 209–

248. 

Friederich, S, Gregory, A, Matatko, J, and Tonks, I. (2002). Short-run returns around the 

trades of corporate insiders on the London Stock Exchange. European Financial 

Management 8, 7–30. 

Goergen, et al., 2001, Strong managers and passive institutional investors in the U.K., in F. 

Barca, and M. Becht eds.: The Control of Corporate Europe. Oxford University 

Press, 258–284. 



  102 

 

Gregory, A, Matatko, J, and Tonks, I. (1997). Detecting information from directors’ trades: 

Signal definition and variable size effects. Journal of Business Finance and 

Accounting 24, 309–342.  

Healy, P., Wahlen, J., 1999. A review of the earnings management literature and its 

implications for standard setting. Accounting Horizons 13, 365–383. 

Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Upplaga 2. Studentlitteratur. Lund. 

Holmen, M. & Högfeldt, P. (2005). Pyramidal discounts: tunneling or agency costs?. Working 

paper, European Corporate Governance Institute. 

Hu, Jie, and Thomas Noe, 1997, The insider trading debate, Federal Reserve Bank of Atlanta 

Economic Review (Fourth Quarter), 34–45. 

HUDDART, S, & KE, B 2007, 'Information Asymmetry and Cross-sectional Variation in 

Insider Trading', Contemporary Accounting Research, 24, 1, pp. 195-232. 

Jaffe, J. (1974) Special information and insider trading. Journal Of Business, 47, 3, pp. 410-

428. 

Jeng, Leslie A., Zeckhauser, Richard J. and Metrick, Andrew, Estimating the Returns to 

Insider Trading: A Performance-Evaluation Perspective. The Review of 

Economics and Statistics, pp. 453-471, May 2003. 

Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, 

and ownership structure. Journal of Financial Economics 3, 305–360. 

Johnson, S, La Porta, R, Lopes-de-Silanes, F, and Shleifer, A. (2000). The near crash of 1998 

– Tunneling. American Economic Review 90, 22–27. 

La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 1997, 

Legal determinants of external finance, Journal of Finance 52, 1131-1150. 

La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F, Shleifer, A. and Vishny, R. (1998). Law and finance. 

Journal of Political Economy, Vol. 106, 1998, pp. 1113-1155. 

La Porta, Rafael, Lopez de Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W., 

1998b.The Quality of Goverment.  NBER Working Paper No. w6727. 

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., 2000. Investor protection and 

corporate governance. Journal of Financial Economics 58, 3–27. 

Lakonishok, J & Lee, I (2001) Are insider trades informative? Review Of Financial Studies, 

14, 1. 



  103 

 

Lee, I, Lemmon, M, Yan, L, and Sequeira, J. (2011). The effect of regulation on the volume, 

timing, and profitability of insider trading. KAIST Business School Working 

Paper Series No. 2011-002.  

Leuz, C, Nanda, D, and Wysocki, P. (2003). Earnings management and investor protection: an 

international comparison. Journal of Financial Economics 69, 505-527. 

Lidén, E., 2007, 'Swedish Stock Recommendations: Information Content or Price Pressure?', 

Multinational Finance Journal, 11, 3/4, pp. 253-285, 

Lin, J. & Howe, S. (1990). Insider trading in the OTC market. Journal of Finance, Vol. 45, 

1990, pp. 1273-1284. 

Locke, S. Gupta, K. (2007) The performance of entrepreneurial companies post-listing on the 

New Zealand Stock Exchange. University of Waikato Management School, 

New Zealand, 

MacKinlay, Craig (1997) Event studies in economics and finance, Journal of Economic 

Literature 35, 13–39. 

Maug, E. (1998) Large shareholders as monitors: Is there a trade-off between liquidity 

andcontrol? Journal of Finance 53, 65–98. 

Myers, J. & Bakay, A. (1948). Influence of stock split-ups on market price. Harvard Business 

Review, 26(2), pp251-255.  

Rogoff, L. (1964). The forecasting properties of insiders’ transactions. Journal Of Finance, 

19, 4, pp. 697-698. 

Rozeff, M. & Zaman, M. (1988) Market efficiency and insider trading: New evidence. 

Journal Of Business, 61, 1, pp. 25-44. 

Padilla, A. (2002). Can agency theory justify the regulation of insider trading? Quarterly 

Journal Of Austrian Economics, 5, 1, p. 3. 

Scientia, Förvaltningsprocess. Hämtad 4 Mars 2013. 

http://www.scientia.se/insidermodellen/forvaltningsprocess/. 

SEC, Securities and Exchange Commission, Amerikanska insynsregistret 

http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html. 

Seyhun, H. (1986) Insiders' profits, costs of trading and market efficiency. Journal Of 

Financial Economics, 16, 2, pp. 189-212. 

Shleifer, A., Vishny, R., (1997) A survey of corporate governance. Journal of Finance 52, 

737–783. 



  104 

 

Shleifer, A., Vishny, R., (1986) Large shareholders and coporate control, journal of political 

economy 94, 461-488. 

Stotz, O. (2012) Do retail investors follow insider trades? German Economic Review, 13, 3, 

pp. 257-274. 

Wójcik, D., Kreston, N., & McGill, S. (2013). Freshwater, saltwater and deepwater: efficient 

market hypothesis versus behavioural finance. Journal of Economic 

Geography, 13(2), 257-277. 

Wolfenzon, Daniel, and Oliver Hart, 1999, A theory of pyramidal ownership. Unpublished 

working paper. Harvard University Press: Cambridge, MA 

 

 

 

 

 



  105 

 

Bilaga 1: Företagslista 

COMPANY TURNOVER 2011 (USD) COUNTRY INDEX KEY 

LOCKHEED MARTIN CORP $46,499,000.00 USA LMT 

AB VOLVO $45,061,051.81 Sweden VOLV 

DEUTSCHE BANK AG $43,152,859.33 Germany DBK. F 

CONTINENTAL AG $39,730,106.00 Germany CON. F 

SPRINT NEXTEL CORPORATION $33,679,000.00 USA S 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON $33,108,295.20 Sweden ERIC 

LINDE AG $18,065,432.00 Germany LIN. F 

ADIDAS AG $17,512,937.00 Germany ADS. F 

J. C. PENNEY COMPANY, INC. $17,260,000.00 USA JCP 

SKANSKA AB $17,238,556.05 Sweden SKA 

GENERALI DEUTSCHLAND HOLDING AG $17,149,337.83 Germany ASG. F 

HEIDELBERGCEMENT AG $16,978,944.14 Germany HEI. F 

FIRSTENERGY CORPORATION $16,147,000.00 USA FE 

HENNES & MAURITZ AB $16,137,877.17 Sweden HM 

HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS-

AKTIENGESELLSCHAFT 
$15,651,160.77 Germany HNR1. F 

HOLLYFRONTIER CORPORATION $15,439,528.00 USA HFC 

TELIASONERA AB $15,382,638.94 Sweden TLSN 

COMMERZBANK AG $15,287,428.65 Germany CBK. F 

AB ELECTROLUX $14,755,288.73 Sweden ELUX 

BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION $14,730,000.00 USA BK 

SANDVIK AB $13,708,785.52 Sweden SAND 

COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC $13,626,168.00 USA CYH 

MERCK KGAA $13,593,195.98 Germany MRK. F 

CHUBB CORPORATION $12,850,000.00 USA CB 

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA $12,795,060.00 Germany FME. F 

SCANIA AB $12,749,539.30 Sweden SCV 

SVENSKA CELLULOSA AB SCA $12,542,648.75 Sweden SCA 

BAYWA AG $12,522,062.85 Germany BYW. F 

GENUINE PARTS CO $12,458,877.00 USA GCP 

CONAGRA FOODS, INC. $12,303,100.00 USA CAG 

NORDEA BANK AB (PUBL) $12,239,000.22 Sweden NDA 

ATLAS COPCO AB $11,828,186.73 Sweden ATCO 

MONSANTO CO $11,822,000.00 USA MON 

LANXESS AG $11,544,175.92 Germany LXS. F 

BILFINGER SE $10,753,732.00 Germany GBF. F 

SKF AB $9,630,936.51 Sweden SKF 
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GAMESTOP CORP. $9,550,500.00 USA GME 

SUDZUCKER AG $9,530,549.50 Germany SZU. F 

LAS VEGAS SANDS CORP. $9,410,745.00 USA LVS 

SECURITAS AB $9,311,003.87 Sweden SECU 

NCC AB $7,627,364.88 Sweden NCC 

BOSTON SCIENTIFIC CORP $7,622,000.00 USA BSX 

BEIERSDORF AG $7,360,997.17 Germany BEI. F 

GEA GROUP AG $7,217,771.00 Germany G1A. F 

K+S AKTIENGESELLSCHAFT $6,800,091.52 Germany SDF. F 

SSAB AB $6,617,739.01 Sweden SSAB 

AGILENT TECHNOLOGIES INC $6,615,000.00 USA A 

WACKER CHEMIE AG $6,506,117.44 Germany WCH. F 

DILLARD'S INC $6,399,765.00 USA DDS 

PEAB AB $6,324,317.40 Sweden PEAB 

GROUP 1 AUTOMOTIVE INC $6,079,765.00 USA GPI 

ASSA ABLOY AB $6,070,096.10 Sweden ASSA 

SAS AB $6,012,457.12 Sweden SAS 

ROCKWELL AUTOMATION, INC. $6,000,400.00 USA ROK 

PEPCO HOLDINGS, INC. $5,951,000.00 USA POM 

TELE2 AB $5,947,704.00 Sweden TEL2 

BOLIDEN AB $5,870,755.24 Sweden BOL 

RHEINMETALL AG $5,869,130.46 Germany RHM. F 

GENERAL CABLE CORP $5,866,700.00 USA BGC 

DEUTSCHE POSTBANK AG $5,706,099.06 Germany DPB. F 

LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS $5,542,300.00 USA LH 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB $5,532,906.60 Sweden SEB 

AXFOOD AB $5,088,491.19 Sweden AXFO 

HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES, INC. $5,087,595.00 USA HMA 

LEONI AG $4,802,185.68 Germany LEO. F 

SVENSKA HANDELSBANKEN $4,762,112.27 Sweden SHB 

ROCKWELL COLLINS INC $4,806,000.00 USA COL 

SWEDBANK AB $4,754,562.58 Sweden SWED 

AIRGAS INC $4,746,283.00 USA ARG 

SCANA CORP $4,409,000.00 USA SCG 

HUSQVARNA AB $4,407,422.02 Sweden HUSQ 

LEVEL 3 COMMUNICATIONS, INC. $4,333,000.00 USA LVLT 

RATOS AB $4,332,796.24 Sweden RATO 

ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. $4,276,700.00 USA ABG 

TRELLEBORG AB $4,269,785.36 Sweden TREL 

ALFA LAVAL AB $4,218,389.39 Sweden ALFA 
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WASHINGTON POST CO $4,214,833.00 USA WPO 

AXEL SPRINGER AG $4,197,799.81 Germany SPR. F 

PUMA SE $3,957,781.36 Germany PUM. F 

MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG $3,806,006.89 Germany MTX. F 

RHOEN-KLINIKUM AG $3,681,624.28 Germany RHK. F 

PROSIEBENSAT1 MEDIA AG $3,578,669.00 Germany PSM. F 

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG $3,541,479.68 Germany HDD. F 

PENTAIR LTD $3,456,686.00 USA PNR 

SAAB AB $3,422,187.45 Sweden SAAB 

L E LUNDBERGFORETAGEN AB $3,409,991.80 Sweden LUND 

TRIUMPH GROUP INC $3,407,929.00 USA TGI 

KRONES AG $3,302,415.83 Germany KRN. F 

WINCOR NIXDORF AG $3,144,052.00 Germany WIN. F 

FRAPORT AG $3,095,656.00 Germany FRA. F 
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Bilaga 2: Köp och försäljning alla länder 

 

 
EVENTFÖNSTER CAAR N t-värde p-värde Wilcoxon 

KÖP t-5, t+120 8,082% 2726 9,781 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 0,667% 2726 2,246 0,025 0,000 

 
t-1, t+1 -0,556% 2726 -3,603 0,000 0,000 

Samtliga köptransaktioner 

 

 

Samtliga säljtransaktioner 

 

LAND EVENTFÖNSTER CAAR Mean CAAR SD    N t-värde p-värde Wilcoxon 

Sverige t-5, t+120 6,605% 0,052% 6,554% 1699 6,819 0,000 0,000 

  t-1, t+10 0,631% 0,053% 0,631% 1699 1,517 0,116 0,000 

  t-1, t+1 -0,262% -0,087% 7,732% 1699 -1,394 0,163 0,000 

Tyskland t-5, t+120 6,110% 0,048% 44,544% 739 3,597 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,502% -0,042% 12,695% 739 -1,076 0,282 0,000 

  t-1, t+1 -1,748% -0,583% 8,116% 739 -5,855 0,000 0,000 

USA t-5, t+120 22,021% 0,175% 2,893% 288 0,353 0,724 0,000 

  t-1, t+10 -0,502% -0,042% 3,367% 288 0,72 0,472 0,012 

  t-1, t+1 -1,748% -0,583% 3,479% 288 1,089 0,277 0,018 

Alla t-5, t+120 8,082% -0,031% 42,699% 2726 9,781 0,000 0,000 

  t-1, t+10 0,667% 0,050% 15,495% 2726 2,246 0,025 0,000 

  t-1, t+1 -0,556% 0,036% 8,060% 2726 -3,603 0,000 0,000 

Köptransaktioner sorterad efter land 

  

 
EVENTFÖNSTER CAAR N t-värde p-värde Wilcoxon 

SÄLJ t-5, t+120 -3,739% 4218 -7,086 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 -0,223% 4218 -1,624 0,104 0,000 

 
t-1, t+1 0,512% 4218 6,997 0,000 0,000 
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LAND EVENTFÖNSTER CAAR 
Mean 
CAAR SD N t-värde p-värde Wilcoxon 

Sverige t-5, t+120 -3,853% -0,031% 40,136% 665 -2,57 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,055% -0,005% 9,451% 665 -0,151 0,880 0,000 

  t-1, t+1 0,718% 0,239% 4,995% 665 3,709 0,010 0,000 

Tyskland t-5, t+120 -8,046% -0,064% 40,629% 432 -4,209 0,000 0,017 

  t-1, t+10 -0,934% -0,078% 11,796% 432 -1,645 0,101 0,000 

  t-1, t+1 0,606% 0,202% 4,313% 432 2,919 0,004 0,000 

USA t-5, t+120 -3,118% -0,025% 33,179% 3121 -5,387 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,160% -0,013% 8,319% 3121 -1,077 0,281 0,000 

  t-1, t+1 0,455% 0,152% 4,758% 3121 5,344 0,000 0,000 

Alla t-5, t+120 -3,739% -0,030% 35,201% 4218 -7,086 0,000 0,000 

  t-1, t+10 -0,223% -0,019% 8,919% 4218 -1,624 0,104 0,000 

  t-1, t+1 0,512% 0,171% 4,753% 4218 6,997 0,000 0,000 

Säljtransaktioner sorterat efter land 
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Bilaga 3: Ägarkoncentrationen alla länder 

KÖP 
         

LAND EVENTFÖNSTER ÄGARKONCENTRATION CAAR Mean CAAR SD N t-värde p-värde Wilcoxon 

SVERIGE t-5, t+120 Koncentrerat 6,789% 0,054% 36,469% 1157 6,366 0,000 0,000 

 
  Spritt 6,211% 0,049% 45,650% 542 3,047 0,002 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat 1,131% 0,094% 17,414% 1157 0,221 0,027 0,000 

 
  Spritt -0,437% -0,036% 14,518% 542 -0,701 0,484 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat -0,075% -0,025% 6,797% 1157 -0,374 0,708 0,000 

    Spritt -0,660% -0,220% 9,417% 542 -1,632 0,103 0,000 

TYSKLAND t-5, t+120 Koncentrerat 4,847% 0,038% 44,335% 392 1,967 0,050 0,000 

 
  Spritt 7,537% 0,060% 44,783% 347 3,152 0,002 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -0,444% -0,037% 12,874% 392 -0,683 0,495 0,000 

 
  Spritt -0,569% -0,047% 12,507% 347 -0,847 0,398 0,019 

 
t-1, t+1 Koncentrerat -1,683% -0,561% 9,016% 392 -3,696 0,000 0,000 

    Spritt -1,821% -0,607% 6,974% 347 -4,865 0,000 0,015 

USA t-5, t+120 Koncentrerat 23,104% 0,183% 57,357% 280 3,296 0,003 0,003 

 
  Spritt 35,762% 0,284% 51,299% 260 6,423 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat 4,368% 0,364% 20,978% 280 1,654 0,110 0,036 

 
  Spritt 6,557% 0,546% 14,407% 260 4,017 0,000 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,785% 0,262% 7,961% 280 0,408 0,687 0,008 

    Spritt 0,614% 0,205% 9,524% 260 1,321 0,188 0,000 

          
FÖRSÄLJNING 

         
LAND EVENTFÖNSTER ÄGARKONCENTRATION CAAR Mean CAAR SD N t-värde p-värde Wilcoxon 

SVERIGE t-5, t+120 Koncentrerat -4,936% -0,039% 33,607% 418 -2,985 0,003 0,000 

 
  Spritt -2,030% -0,016% 49,294% 247 -0,787 0,432 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -0,00585 -0,049% 9,300% 418 -1,205 0,229 0,000 

 
  Spritt 0,778% 0,065% 9,664% 247 1,265 0,207 0,151 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,262% 0,087% 4,517% 418 1,298 0,195 0,000 

    Spritt 1,449% 0,483% 5,650% 247 4,031 0,000 0,054 

TYSKLAND t-5, t+120 Koncentrerat -8,098% -0,064% 52,854% 193 -2,200 0,029 0,000 

 
  Spritt -8,006% -0,064% 27,181% 238 -4,614 0,000 0,006 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -1,887% -0,157% 14,597% 193 -1,796 0,074 0,000 

 
  Spritt -0,168% -0,014% 8,888% 238 -0,316 0,752 0,006 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,228% 0,076% 4,501% 193 0,705 0,482 0,099 

    Spritt 0,905% 0,302% 4,146% 238 3,361 0,001 0,125 

USA t-5, t+120 Koncentrerat -2,229% -0,018% 54,339% 181 -0,601 0,548 0,202 

 
  Spritt -2,698% -0,021% 31,429% 2940 -5,602 0,000 0,000 

 
t-1, t+10 Koncentrerat -0,098% -0,008% 14,293% 181 -0,084 0,933 0,129 

 
  Spritt 0,198% 0,017% 7,808% 2940 -1,145 0,252 0,000 

 
t-1, t+1 Koncentrerat 0,482% 0,161% 7,208% 181 0,462 0,644 0,915 

    Spritt 0,682% 0,227% 4,566% 2940 5,556 0,000 0,000 
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Bilaga 4: Insiderns position 

Köptransaktioner sorterat på insiderns position 

 

LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR N T P Wilcoxon 

ALLA LÄNDER T-5,T+120 Annan befattning -7,684% 1423 -13,012 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 2,485% 871 4,993 0,000 0,000 

  
VD -0,965% 258 -1,353 0,170 0,000 

 
  Större innehavare 2,581% 166 0,362 0,718 0,135 

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,570% 1423 -3,539 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,260% 871 -0,217 0,828 0,000 

  
VD 0,570% 258 -0,14 0,888 0,021 

 
  Större innehavare -0,410% 166 -0,329 0,742 0,001 

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,610% 1423 5,454 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,470% 871 -2,581 0,010 0,000 

  
VD 1,300% 258 2,732 0,007 0,045 

  
Större innehavare 0,020% 166 0,401 0,689 0,002 

Säljtransaktioner sorterat på insiderns position 

  

LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR N T P Wilcoxon 

ALLA LÄNDER T-5,T+120 Annan befattning 5,896% 1473 5,574 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 6,933% 1372 4,208 0,000 0,000 

  
VD 17,163% 286 7,203 0,000 0,003 

 
  Störreinnehavare 12,007% 98 2,849 0,005 0,000 

 
T-1,T+10 Annan befattning 0,140% 1473 0,489 0,625 0,000 

  
Styrelseledamot -0,200% 1372 1,371 0,171 0,000 

  
VD 4,380% 286 5,376 0,000 0,000 

 
  Störreinnehavare 2,570% 98 2,293 0,024 0,003 

 
T-1,T+1 Annan befattning -0,920% 1473 -3,706 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot -0,630% 1372 3,706 0,000 0,000 

  
VD 0,680% 286 1,663 0,097 0,025 

  
Störreinnehavare 0,650% 98 0,999 0,320 0,500 
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LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR MEAN CAAR SD N T P Wilcoxon 

SVERIGE T-5,T+120 Annan befattning 5,428% 0,043% 39,598% 926 4,105 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 3,897% 0,031% 39,536% 521 2,240 0,026 0,000 

  
VD 20,518% 0,163% 37,293% 164 7,067 0,000 0,020 

 
  Större innehavare 9,089% 0,072% 39,723% 88 2,127 0,036 0,278 

 
T-1,T+10 Annan befattning 0,288% 0,024% 19,717% 926 0,444 0,657 0,000 

  
Styrelseledamot -0,291% -0,024% 11,824% 521 -0,562 0,575 0,000 

  
VD 4,925% 0,410% 12,626% 164 4,995 0,000 0,019 

 
  Större innehavare 1,695% 0,141% 6,377% 88 2,493 0,015 0,478 

 
T-1,T+1 Annan befattning -0,682% -0,227% 9,141% 926 -2,272 0,023 0,000 

  
Styrelseledamot -0,053% -0,018% 5,455% 521 -0,221 0,825 0,000 

  
VD 1,287% 0,429% 5,990% 164 2,752 0,007 0,442 

    Större innehavare 0,046% 0,015% 5,130% 88 0,085 0,932 0,147 

TYSKLAND T-5,T+120 Annan befattning 6,569% 0,052% 40,379% 461 -4,038 0,003 0,000 

  
Styrelseledamot 5,114% 0,041% 56,195% 184 1,220 0,224 0,000 

  
VD 8,401% 0,067% 38,162% 94 2,237 0,028 0,227 

 
  Större innehavare               

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,517% -0,043% 12,339% 461 -1,038 0,179 0,001 

  
Styrelseledamot -1,427% -0,119% 13,582% 184 -1,425 0,156 0,070 

  
VD 2,637% 0,220% 12,292% 94 2,081 0,040 0,193 

 
  Större innehavare               

 
T-1,T+1 Annan befattning -1,508% -0,503% 7,823% 461 2,997 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot -2,507% -0,836% 6,839% 184 -4,973 0,000 0,058 

  
VD -0,790% -0,263% 7,224% 94 -1,06 0,292 0,233 

    Större innehavare               

USA T-5,T+120 Annan befattning 11,457% 0,091% 44,417% 86 2,528 0,013 0,080 

  
Styrelseledamot 27,542% 0,219% 50,068% 165 5,991 0,000 0,000 

  
VD 30,837% 0,245% 68,077% 27 2,543 0,017 0,194 

 
  Större innehavare 71,461% 0,567% 78,805% 10 2,082 0,067 0,710 

 
T-1,T+10 Annan befattning 4,661% 0,388% 12,714% 86 3,534 0,001 0,094 

  
Styrelseledamot 2,650% 0,221% 11,765% 165 2,229 0,027 0,030 

  
VD 7,980% 0,665% 22,021% 27 1,639 0,113 0,103 

 
  Större innehavare 21,739% 1,812% 39,514% 10 1,406 0,193 0,460 

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,743% 0,248% 7,832% 86 1,561 0,122 0,291 

  
Styrelseledamot -0,138% -0,046% 9,275% 165 -0,175 0,861 0,000 

  
VD 2,592% 0,864% 9,624% 27 1,129 0,269 0,086 

    Större innehavare 15,068% 5,023% 17,858% 10 1,259 0,240 0,190 

Köptransaktioner sorterat efter insiderns position 
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FÖRSÄLJNING 
        

LAND EVENTFÖNSTER POSITION CAAR MEAN CAAR SD N T P Wilcoxon 

SVERIGE T-5,T+120 Annan befattning -5,339% -0,043% 38,241% 495 -2,945 0,003 0,000 

  
Styrelseledamot -5,304% -0,042% 45,036% 110 -1,27 0,207 0,110 

  
VD 14,895% 0,118% 56,084% 8 0,698 0,508 0,932 

 
  Större innehavare 6,322% 0,050% 43,182% 52 1,076 0,287 0,290 

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,810% -0,067% 8,577% 495 -,361 0,718 0,002 

  
Styrelseledamot -0,123% -0,010% 12,606% 110 -0,102 0,919 0,006 

  
VD 6,483% 0,540% 7,910% 8 2,318 0,054 0,668 

 
  Större innehavare -0,121% -0,010% 9,767% 52 -0,09 0,929 0,123 

 
T-1,T+1 Annan befattning -0,455% -0,152% 4,710% 495 3,931 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,566% 0,189% 5,985% 110 0,992 0,323 0,037 

  
VD 0,716% 0,239% 6,463% 8 0,313 0,763 0,971 

    Större innehavare -0,042% -0,014% 5,192% 52 -0,058 0,954 0,728 

TYSKLAND T-5,T+120 Annan befattning -8,397% -0,067% 37,736% 323 -4,154 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot -8,558% -0,068% 55,649% 76 -1,322 0,190 0,000 

  
VD -3,132% -0,025% 24,796% 33 -0,674 0,505 0,983 

 
  Större innehavare             

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,652% -0,054% 11,458% 323 -1,038 0,300 0,000 

  
Styrelseledamot -1,658% -0,138% 14,623% 76 -0,988 0,326 0,010 

  
VD -1,923% -0,160% 6,982% 33 -1,582 0,123 0,179 

 
  Större innehavare             

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,741% 0,247% 4,223% 323 3,309 0,001 0,032 

  
Styrelseledamot 0,043% 0,014% 4,831% 76 0,078 0,938 0,211 

  
VD 0,217% 0,072% 3,891% 33 0,321 0,751 0,858 

    Större innehavare             

USA T-5,T+120 Annan befattning -9,632% -0,076% 30,576% 1605 -13,08 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 5,667% 0,045% 34,518% 1185 5,921 0,000 0,001 

  
VD -1,954% -0,016% 37,094% 217 -1,476 0,141 0,000 

 
  Större innehavare -0,957% -0,008% 21,897% 114 -0,828 0,409 0,000 

 
T-1,T+10 Annan befattning -0,816% -0,068% 7,135% 1605 -3,97 0,000 0,000 

  
Styrelseledamot 0,604% 0,050% 9,763% 1185 1,921 0,048 0,000 

  
VD 1,200% 0,100% 8,865% 217 -0,061 0,951 0,023 

 
  Större innehavare -0,646% -0,054% 5,443% 114 -0,406 0,685 0,080 

 
T-1,T+1 Annan befattning 0,357% 0,119% 4,815% 1605 3,133 0,002 0,000 

  
Styrelseledamot 0,497% 0,166% 4,914% 1185 3,67 0,000 0,000 

  
VD 2,014% 0,671% 4,220% 217 2,79 0,006 0,043 

    Större innehavare 0,084% 0,028% 2,886% 114 0,968 0,487 0,614 

Säljtransaktioner sorterat efter insiderns position 

 


