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Abstract 

This study investigates if it possible to forecast the Swedish stock market using insider trading 

data. Individual insiders have been shown to have more information concerning a company 

than other investors. Additionally, insiders have been shown to be able to outperform the 

market in earnings from trading in company stock. Aggregate insider trading has, in previous 

studies, been shown to have a positive relationship with future returns on stock markets.  

To map the relationship between Swedish insider trading and the Swedish stock market we 

use the insider trading records from Finansinspektionen containing over 209 000 transactions 

over the course of 22 years. These records are examined together with a historic stock price 

index from the same time period. The relationship between the two is examined using OLS-

regressions. We examine what factors drive the predictive power of insider trading and what 

economic value insider trading has as a forecasting instrument.  

Our results show that there is a statistically significant positive relationship between insider 

trading and future returns on the Swedish stock market, the significance increases with time. 

We also find indications that insider purchases have a stronger relationship with future index 

movements than insider sales have. This is consistent with earlier studies that find that insid-

ers sell stock for many other reasons than profit. We conclude that the predictive power of 

insider trading derive from an information advantage, although our results indicates that some 

of the predictive power can be explained by a contrarian-strategy and a transparency effect. 

Finally we construct forecast-models based on historical insider trading and back-test these on 

the 22 year period. Results from these tests indicate that aggregate insider trading is effective 

in predicting future rises in the stock market and can function as a basis for successful invest-

ment strategies.  

Keywords: Insider, Aggregate Insider trading, Contrarian, Momentum, Forecast instrument. 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna studie kartlägger om det är möjligt att med hjälp av svenska insynspersoners värde-

pappershandel prognostisera den svenska aktiemarknaden. Individuella insynspersoner har 

tidigare visats ha mer information kring enskilda företag än övriga aktörer på en aktiemarknad 

och har vistats skapa överavkastning gentemot marknaden. Aggregerad insynshandel har tidi-

gare visat sig ha ett positivt samband med framtida avkastning på aktiemarknader.  

För att undersöka sambandet mellan svensk insynshandel och den svenska aktiemarknaden 

använder vi finansinspektionens insynslista som innefattar över 209 000 transaktioner av 

svensk insynshandel för perioden 1991-2013. Detta material undersöks tillsammans med hi-

storiska indexvärden över tidsperioden och sambandet kartläggs med hjälp av OLS-

regressioner. Vi undersöker även vad som driver sambandet mellan insynshandel och framtida 

avkastning, och vilket ekonomiskt värde det finns i insynshandel som prognosinstrument.  

Resultaten visar på att det finns ett statistiskt signifikant positivt samband mellan insynshan-

del och framtida avkastning på den svenska aktiemarknaden. Detta samband blir starkare på 

lång sikt. Vi ser även att köptransaktioner är en starkare indikator för framtida marknadsrörel-

ser än säljtransaktioner. Detta bekräftar tidigare studier där de menar att insynspersoner ofta 

säljer innehav på grund av andra anledningar än vinstsyfte. Vi finner även att sambandet drivs 

av ett informationsövertag men även av en Contrarian-strategi samt en genomlysningseffekt. 

Slutligen skapar vi prognosmodeller grundade i historisk insynshandel och genomför backtest 

på dessa under 22 år. Resultaten pekar på att insynshandel fungerar bra för att prognostisera 

framtida uppgångar på den svenska aktiemarknaden och är användbara för att skapa invester-

ingsstrategier. 

Nyckelord: Insynperson, Aggregerad Insynshandel, Contrarian, Momentum, Prognosinstrument  

  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till er som varit opponenter, er konstruktiva kritik har drivit uppsat-

sen framåt. Vi vill också tacka alla ni som under arbetets gång har agerat bollplank och varit 

inspirationskällor, ni har bidragit till ett bättre arbete. 

Vidare vill vi även rikta ett varmt tack till förvaltningsbolaget Atmergo som har hjälpt till med 

datainsamlingen och problemformulering samt varit allmänt behjälpliga under uppsatsarbetet. 

Slutligen vill vi tacka Maria Rosell och Josephine Tingö för utbyte av information och 
tankar kring insynshandel.1 

 

Linköping den 28 maj 2013 

 

    

Henrik Malmkvist   Nils Edström 

 

  

                                                 
1
 Maria Rosell och Josephine Tingö har också skrivit en uppsats som behandlar insynshandel. Titeln på deras 

uppsats är Insynspersoners motiv till transaktioner i eget bolag - Varför tenderar insynspersoner att överavkas-

ta? 
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Begreppsdefinitioner  

Aggregerad  Insynshandel är värdepappershandel av en insynsperson inom 

insynshandel bolaget denne anses ha insynsställning i. Genom att summera all 

insynshandel på en aktiemarknad får vi uttrycket aggregerad in-

synshandel.  

Contrarian En Contrarian-investerare agerar i motsats till hur majoriteten på 

aktiemarknaden gör. Contrarian-investeraren köper aktier som 

har underpresterat under en längre tid (majoriteten av marknads-

aktörerna har sålt) och säljer aktier som har överpresterat. En 

Contrarian-strategi ser vanligtvis till tidshorisonter över 1 år upp 

till ett par år. (Yaqiong, 2012) 

Insiderhandel Insiderhandel definieras av Finansinspektionen (2011) enligt 

följande: ”Insiderhandel uppkommer när någon genomför en 

transaktion för egen eller annans räkning eller ger råd baserat på 

insiderinformation. Genom förvärv eller avyttring av det finan-

siella instrument som informationen angår, genomförs en hand-

ling som klassas som insiderbrott.”  

 Insiderinformation  Insiderinformation definieras i Lag (2005:377) om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, 2005 

som: ”Information om en icke offentliggjord eller inte allmänt 

känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på 

finansiella instrument.” Insiderinformation kan innehas av vem 

som helst och behöver inte vara någon med direkt anknytning 

till bolaget. 

 Insynsperson/Insider ”Med insynsperson avses en person som genom sin befattning 

eller sitt uppdrag i börsbolag anses regelbundet ha tillgång till 

insiderinformation. Begreppet insider syftar på en person som 

vid ett visst tillfälle har insiderinformation - denna person be-

höver inte ha någon formell anknytning till börsbolaget, utan 

kan vara vem som helst” (Finansinspektionen, 2011). Således 

behöver en insider inte vara en person med insynsställning utan 



 

 

kan vara en person som har, med tillåtna eller otillåtna medel, 

fått tillgång till insiderinformation (Finansinspektionen, 2011).  

Momentum En investerare som använder sig av en Momentum-strategi kö-

per systematiskt aktier som under de senaste månaderna har 

överpresterat. Samtidigt säljer investeraren de aktier som, under 

samma tidsperiod, har underpresterat. Tidsperioden som an-

vänds kan variera, men tidsperioder upp till 12 månader är fre-

kvent förekommande. Momentum grundar sig i en tro om att ak-

tier med stigande priser kommer fortsätta att stiga och aktier 

med fallande priser kommer fortsätta att falla. (Yaqiong, 2012)  

Noise-trading Noise-trading relateras till de transaktioner som genomförs av 

personer som inte grundar sina transaktioner i rationellt ageran-

de och genomförs utan grund i fundamental information. Tran-

saktionerna sker ofta oberäkneligt och oregelbundet. Noise-

tradern följer ofta efter marknadens agerande. (Fischer , 1986)  
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1. Inledning 

Insynspersoner
2
 är på grund av sin position intressanta att iaktta för andra investerare. En in-

synsperson antas ha insiderinformation
3
 kring sitt egna bolag och anses därför veta mer än 

andra investerare på aktiemarknaden (Etebari, et al., 2004; Jiang & Zaman, 2010; Seling & 

Larsson Holmander, 2012). När en insynsperson investerar sina egna pengar i företaget bör 

detta därför vara intressant för investerare. Följande citat hämtas från Individual Investor. 

"Company executives and directors know their business more intimately than any Wall Street 

analyst ever would. They know when a new product is flying out the door, when inventories 

are piling up, whether profit margins are expanding or whether production costs are rising 

[...] You always hear about the smart money. Generally, that is the smart money." (Individual 

Investor, feb. 1998, sid. 54, citerad i Lakonishok & Lee, 2001) 

I tidigare forskning undersöks det om insynspersoner verkligen gör smarta investeringar. Re-

sultat från dessa undersökningar stärker att enskilda insynspersoner, genom sitt informations-

övertag, skapar en överavkastning gentemot marknaden från handel i bolagets värdepapper 

(Jaffe, 1974; Seyhun, 1986; Sjöholm & Skoog, 2006). Studier försöker även kartlägga vilken 

typ av insynspersoner som placerar sina pengar bäst och vilken typ av transaktioner investera-

re bör lägga sin uppmärksamhet på. Investerare har uppmärksammat dessa resultat och nume-

ra finns det förvaltningsstrategier som helt bygger på att följa insynspersoners handel.
4
En frå-

ga som uppkommer är hur insynspersoner klarar av att prognostisera aktiemarknaden. Rör det 

sig om ett verkligt informationsövertag eller finns det andra faktorer som spelar in och gör 

insynspersoner till bättre investerare? Till exempel visar studier på utländska marknader att 

insynspersoner tenderar att följa en långsiktig Contrarian-strategi
5
 med sina investeringar och 

menar att detta delvis förklarar varför insynspersoner ser ut att placera sina pengar bättre än 

resten av marknaden. (Lakonishok & Lee, 2001; Jiang & Zaman, 2010). Givoly och Palmon 

                                                 
2
 ”Med insynsperson avses en person som genom sin befattning eller sitt uppdrag i börsbolag anses ha tillgång 

till insiderinformation på regelbunden basis.” Begreppet insider syftar på en person som vid ett visst tillfälle har 

insiderinformation - denna person behöver inte ha någon formell anknytning till börsbolaget, utan kan vara vem 

som helst.”. Således behöver in insider inte vara en person med insynsställning utan kan vara en person som har, 

med tillåtna eller otillåtna medel, fått tillgång till insiderinformation. (Finansinspektionen, 2011)  
3
 Insiderinformation definieras som: Information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet 

som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument (Lag (2005:377) om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, 2005). 
4
 Exempelvis förvaltningsbolaget Scientia (www.scientia.se) 

5
 En Contrarian-strategi bygger på köp (sälj) gjorda efter en längre nedgång (uppgång) på aktiemarknaden. Se 

vidare definition i begreppslistan. 
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(1985) menar däremot att insynspersoner ser ut att placera sina pengar bättre eftersom andra 

investerare härmar insynpersonernas investeringar och således driver kursen (uppåt eller ned-

åt) efter det att insynspersonen handlat. 

Forskare har funnit att insynshandeln även är informativ utifrån ett större perspektiv. Hypo-

tesen till denna forskning är att samtliga enskilda insynspersoners företagsspecifika informa-

tion kollektivt borde kunna fånga upp marknadsspecifik information tidigare än resten av ak-

törerna på aktiemarknaden. Tidigare studier har undersökt sambandet mellan aggregerad in-

synshandel på en aktiemarknad och aktiemarknadens framtida utveckling. Resultat har visat 

att det finns ett prognosvärde i den aggregerade insynshandeln. Resultaten i de olika studierna 

skiljer sig åt beroende på vilka metoder som används, främst beroende på vilket mått på ag-

gregerad insynshandel som används. (Givoly & Palmon, 1985; Seyhun, 1988; Lakonishok & 

Lee, 2001)  

För att kunna undersöka insynshandelns egenskaper krävs det stora mängder detaljerad histo-

risk data. Data finns på de flesta aktiemarknader eftersom insynshandel, i de flesta fall, måste 

rapporteras in till statliga myndigheter. Eftersom det sker handel som klassificeras som in-

synshandel men inte anses informativ i ett prognossyfte, brukar tidigare forskning filtrera bort 

många transaktioner. I denna studie kommer vi att använda resultat från tidigare forskning för 

att finna de informativa transaktionerna. Dessa använder vi för att skapa ett prognosinstru-

ment för den svenska aktiemarknaden. Vi kommer att kartlägga sambandet mellan insynshan-

del i Sverige och framtida avkastning på ett marknadsviktat index
6
, detta för att undersöka 

vilket ekonomiskt värde detta prognosinstrument kan tänkas ha för investerare. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga om det är möjligt att med hjälp av svensk insynshandel progno-

stisera den svenska aktiemarknaden, samt att undersöka det ekonomiska värdet i dessa pro-

gnoser. 

1.2 Forskningsfrågor 

Hur ser sambandet mellan aggregerad insynshandel och den svenska aktiemarknaden ut? 

Vilka faktorer driver insynspersoners förmåga att prognostisera den svenska aktiemarknaden? 

                                                 
6
 I ett marknadsviktat index styr börsvärdet värdepapprets andel.    
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Vilket värde finns det i aggregerad insynshandel som prognosinstrument för den svenska ak-

tiemarknaden? 

1.3 Avgränsningar 

Studien undersöker enbart den svenska aktiemarknaden och använder sig av SIXRX som jäm-

förelseindex. Datamaterialet till denna studie sträcker sig från februari 1991 fram till februari 

2013.     

Vi undersöker enbart insynshandelns samband med marknadens framtida utveckling 12 må-

nader framåt eftersom tillförlitligheten i prognoser med längre tidshorisont anses otillräcklig. 

Studien ser enbart till månadsdata och undersöker inte andra tidsperioder. 

1.4 Forskningsbidrag 

Med hjälp av nya metoder och större datamaterial än vad tidigare studier haft tillgång till ökar 

denna studie förståelsen för sambandet mellan aggregerad insynshandel och framtida mark-

nadsrörelser på den svenska aktiemarknaden. För att öka förståelsen av sambandet testar vi 

även hur det varierar över tiden. Vi undersöker sambandet mellan ett marknadsviktat gross-

index
7
 och insynshandel. Detta gör vi istället för att, som i tidigare forskning, använda ett li-

kaviktat index
8
. Genom denna metod blir resultatet från denna studie mer praktiskt användbart 

i prognostiseringsarbete. Studien utvärderar även det ekonomiska värdet i detta samband på 

ett sätt som inte tidigare har gjorts. 

  

                                                 
7
 Grossindex innebär att utdelningen är återinvesterad. 

8
 I ett likaviktat index har alla värdepapper en lika stor andel, oavsett börsvärde eller aktiepris. 
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2. Tidigare forskning 

Majoriteten av forskningen på området insynshandel och överavkastning pekar på att det före-

ligger ett starkt samband mellan insynspersoners handel i det egna företaget och företagets 

framtida kursutveckling (Seyhun, 1986; Lin & Howe, 1990; Lakonishok & Lee, 2001; Jeng, 

et al., 2002; Ke, et al., 2003). Till exempel finner Lakonishok & Lee (2001) att företag med 

övervägande köptransaktioner, genomförda av insynspersoner, under de senaste 6 månaderna 

skapar 7,8 % högre avkastning än företag med övervägande säljtransaktioner, genomförda av 

insynspersoner. 

2.1 Nejat H Seyhun 

Nejat H Seyhun är en mycket citerad forskare inom insynshandel. Seyhun använder kvantita-

tiva metoder med stora mängder data på den amerikanska aktiemarknaden perioden 1975-

1981 (Seyhun, 1988). Seyhuns arbete är replikerat på andra marknader runt om i världen av 

bland andra Lakonishok & Lee (2001), Gurgul & Majdosz, (2007) och Brundin & Nuñez 

Ovtcharenko (2011,. 

I ”The information Content of Aggregate Insider Trading” (1988)  visar Seyhun på att aggre-

gerad insynshandel en given månad har ett statistiskt signifikant samband med avkastningen 

på en likaviktad marknadsportfölj de följande 2 månaderna. Hypotesen för Seyhuns studie är 

att insynspersoner är bättre informerade än övriga aktörer på aktiemarknaden och att dessa 

personers värdepappershandel bör kunna användas som ett prognosverktyg för att förutspå 

marknadsrörelser. Hypotesen stöds av Seyhuns tidigare forskning, som genom eventstudier 

påvisar att enskilda insynspersoner tenderar att skapa en högre avkastning än resten av aktö-

rerna på aktiemarknaden vid handel av aktier i det egna bolaget (Seyhun, 1986).  

Seyhun använder i sin studie OLS-regressioner för att finna samband mellan framtida port-

följutveckling och aggregerad historisk insynshandel. Den förklarande variabeln i denna stu-

die är ett standardiserat mått på aggregerad insiderhandel uttryckt i nettoköptransaktioner per 

kalendermånad, fördröjd ett antal perioder. Den beroende variabeln som används är avkast-

ningen på en likaviktad aktieportfölj.
9
 Insynstransaktionerna i denna studie är filtrerade så att 

de mindre informativa transaktionerna exkluderas från datamaterialet. Seyhuns resultat visar 

att det finns ett positivt samband mellan studiens mått på aggregerad insynshandel och kom-

mande portföljutveckling. Seyhun undersöker även om storleken på företaget påverkar sam-

                                                 
9
 Korrigerad för att visa överavkastning gentemot en 1-månads statsskuldsväxel. 
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bandet. Genom separata regressioner på olika segment av företag, beroende på företagsstor-

lek, finner han att sambandet skiljer sig mellan de olika företagsgrupperna. (Seyhun, 1988) 

Seyhuns resultat replikeras 2011 på den svenska aktiemarknaden i en magisteruppsats av 

Brundin och Nuñez Ovtcharenko. De kommer fram till att den aggregerade insynshandeln har 

ett statistiskt signifikant samband med framtida marknadsrörelser. Deras datamaterial är häm-

tat från Finansinspektionens insynsregister under perioden 2000-2008. (Brundin & Nuñez 

Ovtcharenko, 2011) 

2.2  Lakonishok & Lee 

I ”Are Insider Trades Informative” (2001) undersöker även Lakonishok & Lee om aggregerad 

insynshandel kan användas för att prognostisera framtida marknadsrörelser. De undersöker 

även vad som driver sambandet mellan insynshandel och avkastning. I studien replikerar de 

delvis Seyhuns arbete men utvecklar detta genom att använda ett större datamaterial och del-

vis nya metoder. Datamaterialet till grund för studien är insynshandeln på New York Stock 

Exchange, American Exchange och Nasdaq mellan åren 1975-1995. Metoden liknar den i 

Seyhuns studie från 1988 men skiljer sig i hur de bygger upp sitt mått på aggregerad insyns-

handel samt att de inkluderar en kontrollvariabel i sin OLS-regression. En av deras hypoteser 

är att insynspersoner beter sig som Contrarian-investerare och att detta beteende är drivande i 

insynspersonernas prognosförmåga. Ett exempel som stärker denna hypotes är att insynsper-

soner sålde mycket innan börskraschen 1987, samt köpte mycket efter kraschen. För att un-

dersöka denna faktor utökas modellen med ett mått på hur aktiemarknaden har presterat de 

senaste 24 månaderna. De finner, i linje med sin hypotes, att en del av insynshandelns sam-

band med framtida avkastning försvinner. Lakonishok & Lee bygger upp sitt mått på aggrege-

rad insynshandel som summan av alla företags nettoköptransaktioner under de 6 föregående 

månaderna.  

Lakonishok och Lee visar på ett statistiskt signifikant positivt samband mellan insynshandeln 

och utvecklingen i en likaviktad marknadsportfölj. Samtidigt visar de att sambandet kvartstår 

när de kontrollerat för ett Contrarian-beteende. De finner även att insynshandel i småbolag har 

ett starkare samband med portföljutvecklingen än insynshandel i storbolag. De finner också en 

stor skillnad i statistisk signifikans beroende på om de använder sig av nettosäljtransaktioner 

eller nettoköptransaktioner. (Lakonishok & Lee, 2001) 
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2.3 Aggregerad insynshandel och marknadsrörelser 

Eftersom insynspersoner anses ha ett informationsövertag gentemot andra aktörer på aktie-

marknaden finns anledning att tro att aggregerad insynshandel har ett allmänt informations-

övertag om marknadens framtida utveckling (Jaffe, 1974; Givoly & Palmon, 1985). För detta 

krävs att det informationsövertag den enskilda insynspersonen har inom sitt eget företag inte 

endast gäller företagsspecifika händelser utan även marknadshändelser. Till exempel kan en 

VD veta att efterfrågan på vissa av företagets produkter kommer att öka på grund av att före-

taget börjat tillverka bättre produkter, eller att företagsmarknaden i allmänhet ser ljusare ut. 

När tillräckligt många insynspersoner ser en positiv framtida utveckling för sina företag borde 

detta kunna användas för att prognostisera hur den totala aktiemarknaden kommer att utveck-

las. 

2.4 Sambandet mellan överavkastning och insynshandel 

Det finns flera teorier om varför insynspersoner lyckas överavkasta gentemot marknaden. 

1985 presenterade Givoly och Palmon en teori om att insynspersoner skapar överavkastning 

gentemot marknaden eftersom andra marknadsaktörer härmar insynspersonernas handel. Re-

sultatet av detta beteende blir att priset drivs i en, för insynspersonen, fördelaktig riktning. 

Givoly och Palmon hävdar att det är detta, och inte ett informationsövertag, som driver sam-

bandet mellan insynshandel och framtida avkastning. (Givoly & Palmon, 1985) 

I en annan studie presenteras en annan förklaring. Lakonishok och Lee 2001 menar att för-

klaringen kan vara insynspersonernas informationsövertag gentemot aktiemarknaden. Med 

detta menas att en insynsperson antas kunna se när aktiemarknaden undervärderar det egna 

bolaget och köper positioner i bolaget vid dessa tillfällen och vice versa. (Lakonishok & Lee, 

2001)  

Överavkastningen har även förklarats med att insynspersoner tenderar att följa en Contrarian-

strategi. Att insynspersoner tenderar att överavkasta gentemot marknaden menar tidigare fors-

kare beror på att denna strategi fungerar väl för att skapa avkastning och att det inte enbart 

beror på insynspersonernas informationsövertag. (Lakonishok & Lee, 2001; Jiang & Zaman, 

2010) 
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2.5 Insynshandelns egenskaper 

Insynshandelns olika egenskaper är de olika faktorer som påverkar till vilken grad insynshan-

deln har ett samband med framtida kursutveckling. Dessa egenskaper är sammanställda ut-

ifrån tidigare forskningsresultat.  

En enskild insynspersons ställning till företaget är en påverkande faktor för transaktionernas 

informationsvärde. Tidigare studier visar detta genom att en VD:s transaktioner tenderar att ha 

ett starkare samband med aktiekursens framtida utveckling än andra insynspersoners, på 

grund av att VD:n har ett större informationsövertag. Dessa studier visar konsekvent att in-

synskategorin större innehavare
10

 har litet eller inget informationsvärde för framtida kursut-

veckling. (Seyhun, 1986; Wang, et al., 2011; Seling & Larsson Holmander, 2012) 

Transaktionernas storlek bör också poängteras. Bland annat finner Jeng, et al. (2002) att stora 

transaktioner har större informationsvärde än små transaktioner. En anledning till att stora 

transaktioner skulle vara en bättre informationskälla är att dessa kan anses vara ett tydligare 

ställningstagande till företagets framtid, än små transaktioner. Detta eftersom transaktionen 

utgör en större del av individens totala förmögenhet. 

Tidigare forskning inom insynshandel poängterar det lägre informationsvärde insynspersoners 

säljtransaktioner ger jämfört med deras köptransaktioner. Lakonishok, 2001 drar följande 

slutsats om detta samband: 

”There can be a variety of reasons for insiders to sell a stock, but the main reason to buy a 

stock has to be to make money.” 

 Lakonishok och Lee är inte ensamma om denna slutsats. De följs åt av bland andra Givoly & 

Palmon (1985), Sjöholm & Skoog (2006), Actas, et al. (2008) och Brundin & Nuñez 

Ovtcharenko (2011). Anledningar till att säljtransaktioner ger sämre resultat kan vara många. 

I artikeln ”Why do insiders trade Evidence based on unique data on Swedish insiders” 

(Kallunki, et al., 2009) kartlägger författarna anledningar till detta. De finner bland annat att 

insynspersoner påverkas av dispositionseffekten, vilket innebär att de håller kvar i förlorande 

aktier för länge. Författarna finner även att insynspersoner tenderar att realiserar sina kapital-

förluster vid slutet av året av skattemässiga skäl. Detta innebär att det kan tänkas finnas ett 

lägre informationsvärde i säljtransaktioner, än det finns i köptransaktioner, eftersom insyns-

                                                 
10

 Större innehavare är de som, själv eller tillsammans med närstående, äger minst 10 % av rösterna eller kapita-

let i börsbolaget (Finansinspektionen, 2011). 
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personer inte är lika snabba med att sälja av sina förluster. Författarna menar även att plötsliga 

likviditetsbehov, exempelvis fastighetsköp eller skilsmässor, gör att säljtransaktioner saknar 

informationsvärde. Ytterligare en faktor som anses sänka informationsvärdet i säljtransaktio-

ner är att insynspersoner tenderar att undvika att sälja före negativa nyheter och tillkänna-

givanden från företaget (Kallunki, et al., 2009). Dessa resultat indikerar att informationsvärdet 

i säljtransaktioner kan vara lågt.  

2.6 Småbolagseffekten  

Småbolagseffekten innebär att småbolag tenderar till att ha högre avkastning än storbolag 

(Banz, 1987). Prognosvärdet har påvisats vara större i små företag än vad det är i stora företag 

(Lakonishok & Lee, 2001). Senare studier har dock misslyckats med att replikera Lakonishok 

och Lees resultat (Jeng, et al., 2002). Småbolagseffekten har visat sig vara ett problem i tidi-

gare forskning, eftersom den ger olika stor effekt beroende på vilken metod som används. 

Lakonishok & Lee, 2001 undersöker sambandet mellan insynshandel och en likaviktad 

portfölj vilket gör att småbolagseffekten är klart påtaglig. Om istället ett marknadsviktat index 

använts, likt indexet i vår studie, borde småbolagseffektens påverkan inte bli lika stor Detta 

eftersom småbolagens andel av indexet är väsentligt mycket mindre än i ett likaviktat index. 

Ytterligare en tolkning är att småbolag är mindre analyserade av analytiker och att informa-

tionsflödet inte är lika stort som i storbolag. Detta gör det möjligt för insynspersoner i små-

bolag att skapa högre avkastning än insynspersoner i storbolag eftersom aktiepriset inte un-

derbyggs av samma mängd information. Det medför också att den information som insyns-

personer tillsammans kan bidra med för att prognostisera marknadens framtida rörelser, möj-

ligen kan härledas till insynspersoner i småbolag.  
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3. Metod 

Metoden är uppbyggd av tre delar som vi använder för att besvara forskningsfrågorna. I den 

första delen beskriver vi datamaterialet och hur vi filtrerar det för att finna de informativa 

transaktionerna. I den andra visar vi detaljerat hur vi undersöker sambandet mellan aggrege-

rad insynshandel och framtida avkastning på den svenska aktiemarknaden, med hjälp av OLS-

regressioner. I den tredje delen visar vi hur vi undersöker det ekonomiska värdet i prognoser 

grundade på insynshandel, med hjälp av back- och RMSE-tester.  

Som tidigare nämnts kommer troligen småbolagseffekten få liten eller ingen effekt på våra 

resultat eftersom vi har valt att använda oss av en metod där vi undersöker sambandet mellan 

aggregerad insynshandel och ett marknadsviktat index. En eventuell småbolagseffekt borde 

således inte ge någon stor påverkan. För att ytterligare säkerställa att denna effekt inte kom-

mer att vara ett problem har vi genomfört en kortare undersökning om huruvida småbolags-

effekten finns på den svenska marknaden. Vid denna undersökning har vi sett att ett småbo-

lagsindex har presterat en avkastning som inte överstiger avkastningen på totala Stockholms-

börsen. Denna undersökning visas detaljerat i appendix. 

3.1 Datainsamling 

Det primära datamaterialet är en lista över samtliga transaktioner som rapporterats till finans-

inspektionens insynslista mellan februari 1991 och februari 2013. Materialet omfattar totalt 

209 838 transaktioner och innehåller datum, företag, namn på insynsperson, insynspersonens 

ställning till företaget, typ av transaktion, handlat instrument, antal aktier och ägare av in-

strumentet. Till personer med insynsställning räknas bland annat styrelseledamöter, revisorer, 

verkställande direktörer, större innehavare, ledande befattningshavare samt närstående till de 

tidigare nämnda (Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument, 2000). Insynspersoner ska enligt lag rapportera innehav eller förändringar i total-

innehav senast fem dagar efter insynsställningen uppkom eller förvärvets datum 

(Finansinspektionen, 2011). Det finns begränsningar för hur insynshandel får genomföras i 

samband med finansiella rapporter. Exempelvis får insynshandel inte ske inom 30 dagar före 

en ordinarie delårsrapport (Finansinspektionen, 2011). Finansinspektionens insynsregister är 

det största datamaterial tillgängligt för studien på den svenska aktiemarknaden och är väsent-

ligt större än det som tidigare använts för liknande studier på den svenska aktiemarknaden (Li 

& Noheman, 2008; Kallunki, et al., 2009; Brundin & Nuñez Ovtcharenko, 2011). 
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Antal transaktioner 209 838 

Genomsnittligt antal aktier köp 238 919 

Genomsnittligt antal aktier sälj 321 676 

Antal köp 59 043 

Antal sälj 38 282 

Unika Insiders 18 057 

Tabell 1, Sammanfattning av Finansinspektionens insynsregister, 1991/02 - 2013/02 

Beroende variabel är ett index på den svenska aktiemarknaden justerat för återinvestering av 

utdelningar (SIXRX). Anledningen till att vi använder denna typ av index är att aktiekurser 

tenderar att gå ner under utdelningsperioder även om investerare egentligen kan gå med vinst 

under denna period eftersom de får ta del av utdelningen från företag. Detta innebär att index 

som till exempel OMXSPI skulle ge missvisande resultat, eftersom OMXSPI inte tar hänsyn 

till utdelningar. Vi använder månadsvisa indexvärden mellan 1990/05 – 2013/02. Materialet 

tillhandahålls av SIX Financial Information. 

3.2 Databearbetning och filtrering 

I linje med tidigare forskning filtrerar vi datamaterialet för att finna de informativa transaktio-

nerna. Filtreringen grundas på resultat från tidigare studier, men är anpassad för att passa da-

tamaterialet till denna studie. (Lakonishok & Lee, 2001; Tirapat & Visaltanachoti, 2013) Ur 

materialet filtrerar vi bort sju kategorier av transaktioner, detaljerade motiveringar återfinns 

nedan: 

1. Aktiemarknadsbolag 

2. Större innehavare 

3. Juridisk person  

4. Icke aktier  

5. Icke köp/sälj 

6. Högfrekvenstransaktioner
11

 

7. Små poster 

Aktiemarknadsbolag och större innehavare är två klassifikationer på vilken roll en insynsper-

son har i företaget. När rollen klassificeras som aktiemarknadsbolag innebär det normalt sett 

att transaktionen gäller ett återköp, vilket kan likställas med utdelning (Brealey, et al., 2011). 

Dessa transaktioner filtreras bort eftersom vi anser att informationsvärdet i ett företags åter-

                                                 
11

 Högfrekvenstransaktioner innebär transaktioner då insynspersoner utför ett flertal transaktioner i snabb följd 

under en begränsad tidsperiod och då det ofta rör sig om förflyttning av innehav. Transaktioner som inom en 40-

dagars period totalt inte förändrar insynspersonens totala innehav av aktier har filtrerats bort. 
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köp är starkt begränsat (Vermaelen, 1981). Kategorin större innehavare tas bort ur materialet 

eftersom denna roll endast innebär att en person äger stora delar av aktierna i bolaget. Detta 

kriterium medför inte att denna person har tillgång till mer information än resten av aktörerna 

på aktiemarknaden (Lakonishok & Lee, 2001). Även när ägaren av värdepappret klassificera-

des som juridisk person väljer vi att exkludera dessa ur materialet. Detta eftersom vi misstän-

ker att denna typ av transaktioner genomförs i syfte att förändra ägarstrukturer i företag istäl-

let för att reflektera privata investeringsbeslut. 

Icke aktier är en kategori som innefattar bland annat optioner och terminer. Dessa filtrerar vi 

också bort eftersom denna studie, i likhet med tidigare forskning, begränsas till transaktioner 

på aktiemarknaden. Denna begränsning har vi eftersom transaktioner i denna typ av instru-

ment ofta är delar av belöningsprogram i form av aktiesparprogram och optionsprogram 

(Seyhun, 1988; Lakonishok & Lee, 2001). Med samma begränsning i åtanke filtrerar vi även 

bort alla transaktioner som benämns som något annat än köp eller försäljning. De typer av 

transaktioner som försvinner med denna rensning är bland annat konvertibler, nyemissioner 

och transaktioner med benämningen ”okänd”. Begränsningarna genomförs på grund av att vi 

inte anser att dessa typer av transaktioner innehåller något större informationsvärde. 

Även kategorin högfrekvenstransaktioner filtreras bort. Högfrekvenstransaktioner innebär att 

insynspersoner utför flertalet transaktioner i snabb följd under en begränsad tidsperiod. Till 

exempel noterar vi att insynspersoner säljer innehav för att sedan direkt köpa tillbaka det nå-

gon dag senare. För att ta hänsyn till dessa sorters transaktioner filtrerar vi bort transaktioner 

som inom en 40-dagars period sammanlagt inte förändrar insynspersonens totala innehav av 

aktier.
12

 Denna typ av transaktioner anser vi inte grundas i ett ställningstagande av insynsper-

sonen och således bör de inte ha ett informationsvärde.  Vi filtrerar även bort alla transaktio-

ner som gjordes med färre än 1000 aktier med motiveringen att det inte är ett tillräckligt starkt 

ställningstagande till företagets framtid. Denna filtrering faller under kategorin små poster.  

Vi bearbetar även den beroende variabeln SIXRX genom att subtrahera den riskfria räntan för 

att få ett mått på avkastning exklusive ränta. I denna studie representeras den riskfria räntan 

av STIBOR på månadsbasis (Thomson Reuters).
13

 

                                                 
12

 När vi analyserar data ser vi mönster för dessa typer av transaktioner och en 40-dagarsperiod justerar detta på 

ett bra sätt. 
13

 På de finansiella marknaderna finns det flera räntenoteringar som kan användas som riskfri tillgång. Olika 

aktörer och modeller använder olika räntenoteringar. STIBOR är en utav dem, likaså räntan på en 3 månaders 

statsskuldsväxel.  
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3.3 Samband mellan insynshandel och den svenska aktiemarknaden 

Sambandet mellan aggregerad insynshandel och framtida avkastning på den svenska aktie-

marknaden undersöks med hjälp av OLS-regressioner. Vi kartlägger hur detta samband gene-

rellt ser ut samt hur det förändras med olika tidsperspektiv. Vi testar även ifall detta samband 

kan förklaras av ett informationsövertag, eller om det finns andra orsaker. Måtten på insyns-

handel som används kallas NPR och PR. Framtagandet av NPR är delvis ett replikat från La-

konishok och Lees studie från 2001. PR är skapat utifrån teorin om att köptransaktioner inne-

håller mer information än säljtransaktioner. Den beroende variabeln (SIX) är ett marknadsvik-

tat index justerat för återinvestering av utdelningar och justerat med den riskfria räntan. 

3.3.1 Nettoköptransaktioner (NPR) 

Vi har skapat ett mått på aggregerad insynshandel som liknar det mått Lakonishok & Lee an-

vände i sin studie på den amerikanska aktiemarknaden. Lakonishok & Lees mått är en modifi-

erad version av måttet Seyhun använde i sin originalstudie 1988. Lakonishok & Lees mått är 

att föredra för oss eftersom det bygger på längre perioder av insynshandel (6 gentemot 1 må-

nad). De uppnår med detta mått ett starkare samband mellan insynshandel och framtida av-

kastning än Seyhun uppnår (Seyhun, 1988; Lakonishok & Lee, 2001). På grund av att tidigare 

forskning har fått olika resultat beroende på hur lång period av insynshandel som används har 

vi valt att bygga flera olika versioner av NPR som grundas i olika långa perioder. Detta för att 

se hur tidsberoendet ser ut. 

För att skapa dessa mått subtraherar vi varje månad antalet säljtransaktioner från antalet köp-

transaktioner. Detta bildar månadens nettoköptransaktioner (   ).     summeras y
14

 antal 

månader och ger    
 

.    
 

 divideras med totalt antal transaktioner (TT) för den aktuella per-

ioden (y), vilket ger Net Purchase Ratio (    
 

). Exempelvis skapas     
  genom att     

för de 3 senaste månaderna summeras och divideras med de tre senaste månadernas totala 

transaktioner. Om vi räknar ut     
  och t i detta fall är februari, inkluderas     för februari, 

januari och december, detta eftersom februaris observation är observationen för den sista han-

delsdagen i februari. Måttet blir en kvot på hur stor andel av den totala insynshandeln som är 

köptransaktioner under den aktuella perioden.  

     
 
 

                      

                      
 (3.1) 

                                                 
14

 Värdet av y beror på hur lång tid av insynshandel som önskas studeras. 
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Tidsserierna från ekvation 3.1 blir icke stationära med ökande trender, vilket ger direkta pro-

blem när de ska jämföras mot en indexseries procentuella avkastning, som är stationär
15

. Att 

dessa tidsserier tenderar att öka med tiden är inte lätt att förklara och vi anser inte det intres-

sant att studera denna trend, som kan ha många underliggande faktorer. För att kunna under-

söka sambandet mellan förändringar i NPR och procentuell avkastning på ett index har vi 

istället valt att rensa bort den ökande trenden ur NPR-tidsserierna. Rensningen genomförs 

även för att säkerställa att vi fortsättningsvis arbetar med stationära tidsserier även i den för-

klarande variabeln. Vi gör detta genom att spara residualer från OLS-regressioner där vi skatt-

ar NPR tidsserierna var för sig mot tiden. Dessa regressioner ser ut som följande: 

     
 
          (3.2) 

Där    motsvarar en tidsparameter. Det är de sparade residualerna    från dessa regressioner 

som fortsättningsvis kallas NPR och används som vårt mått på insynshandel. Efter denna be-

arbetning genomförs ADF-test
16

 på samtliga NPR tidsserier för att bekräfta stationäritet.
17

 

Nedan visas ett exempel på utseendet av en tidsserie före och efter rensningen av den ökande 

trenden: 

 

Figur 1, Resudialserie och orginalserie över NPR 

                                                 
15

 Mer om Stationäritet, se vidare (Verbeek, 2012), kapitel 8.  
16

 Mer om ADF-testet och hur det byggs upp, se vidare (Verbeek, 2012), kapitel 8. 
17

 Det uppstår problem med stationäritetskrav för många av dessa tidsserier då det förekommer en viss autokorre-

lation mellan residualerna på grund av modellerande med överlappande perioder, mer om detta i metodkritiken. 
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3.3.2 Köptransaktioner (PR) 

Utöver NPR skapar vi ett mått på insynshandel baserat enbart på insynspersoners köptransak-

tioner, detta mått kallar vi för PR. Anledningen till att detta mått skapas är resultat från forsk-

ning kring orsaker till insynspersoners transaktioner (Kallunki, et al., 2009). Denna forskning 

indikerar att köptransaktioner har ett starkare samband med företagets framtida kursutveck-

ling än försäljningar. Ingen undersökning har tidigare genomförts på om det går att se ett 

samband mellan aggregerade köptransaktioner på aktiemarknaden och framtida marknadsrö-

relser. 

Utgångspunkten för detta mått är en tidsserie som anger antal köp av insynspersoner varje 

månad. Eftersom detta mått ökar med tiden genom att antalet registrerade insynspersoner ökar 

har vi normaliserat denna serie genom att dividera antalet köp den aktuella månaden med an-

tal registrerade insynspersoner samma månad. I ett nästa steg logaritmeras antalet normalise-

rade köp eftersom vi bedömer att det bör föreligga ett avtagande samband mellan antalet köp-

transaktioner och marknadens framtida avkastning.
18

 Denna tidsserie differentieras sedan för 

att få de nödvändiga egenskaperna för att kunna prognostisera både upp och nedgångar på 

marknaden, detta mått kallas    .  

        
    

               
     

      

                 
  (3.3) 

Måttet på aggregerad insynshandel adderas ihop över tiden på samma sätt som NPR för att 

skapa mått med olika långa perioder av insynshandel. Det utförs genom att addera ihop flera 

föregående månaders     för att skapa ett längre mått (   
 
), vilket illustreras i ekvation 3.4. 

Där anger   hur många tidigare månaders insynshandel som används. Vi skapar mått med 

dessa olika tidsintervall för att se om sambandet mellan insynshandel och framtida avkastning 

förändras beroende på hur lång period av insynshandel vi studerar. Efter detta genomförs ett 

ADF-test på samtliga PR-tidsserier för att säkerställa att dessa tidsserier uppfyller kraven för 

stationära tidsserier.  

    
 
                    (3.4) 

Det finns svårigheter med detta mått då vi misstänker att köptransaktioner endast prognostise-

rar uppgångar och inte har något direkt samband med nedgångar på aktiemarknaden. Vi ska-

par därför ett differentierat mått som visar förändringen i antal köptransaktioner. Måttet har 

                                                 
18

 Vi anser inte att 1000 köptransaktioner är en tio gånger starkare signal än 100 köptransaktioner. 
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egenskapen att ge negativa värden när antal köp på aktiemarknaden minskar, vilket skulle 

kunna vara en negativ indikation för framtida avkastning på den svenska aktiemarknaden. På 

grund av dessa svårigheter har vi valt att även testa sambandet mellan PR och positiva avkast-

ningar på den svenska aktiemarknaden. 

3.3.3 Avkastningsmått (SIX) 

Som beroende variabel använder vi framtida utdelningsjusterad avkastning på den svenska 

aktiemarknaden. Genom att vi skapar tidsserier av den procentuella avkastningen på näst-

kommande period får vi ett mått på framtida avkastning. Vi subtraherar även den riskfria rän-

tan under perioden. Perioderna som används är 3,6,9 och 12 månader. Vi använder olika långa 

perioder för att kunna avgöra hur sambandet mellan insynshandel är beroende av tiden. Dessa 

tidsserier av framtida avkastning är våra beroendevariabler där x är längden på prognosen och 

    utgörs av 1 månads STIBOR månad t.
19

  

     
   

        

      
                         (3.5) 

Denna beroendevariabel skiljer sig från vad som tidigare har använts i tidigare forskning 

(Seyhun, 1988; Lakonishok & Lee, 2001; Brundin & Nuñez Ovtcharenko, 2011). Tillväga-

gångssättet i tidigare studier är att testa måttet på insynshandel mot ett likaviktat index eller en 

portfölj av aktier utan insynshandel. Vi väljer att använda ett marknadsviktat index då vi anser 

att portföljer inte fångar upp effekten av numera avnoterade bolag samt att användningen av 

likaviktade index skulle göra resultaten sårbara mot småbolagseffekten.  

Vi skapar även tidsserier av differentierade framtida positiva avkastningar av SIXRX dessa 

perioder. Dessa tidsserier skapar vi för att kunna testa sambandet mellan positiva avkastningar 

och PR. Vi gör detta på grund av att sambandet mellan köptransaktioner och nedgångar på 

börsen misstänks vara svagt. Dessa tidsserier skapas med hjälp utav dummyvariabler enligt: 

          
                         

 
     (3.6) 

              
           

             
  (3.7) 

Dummyompositiv antog en etta om avkastningen på SIXRX var positiv den aktuella x-

månadersperioden
20

.  

                                                 
19

 1 månads STIBOR anges på månadsbasis. 
20

 x motsvarar således: 3,6,9 eller 12. 
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3.3.4 Statistisk modellering 

I ett nästa steg undersöker vi sambandet mellan våra mått på aggregerad insynshandel och den 

framtida procentuella avkastningen på den svenska aktiemarknaden. Vi gör detta med hjälp av 

OLS-regressioner. Vi använder OLS som metod eftersom tidigare studier har funnit linjära 

samband mellan insynshandel och framtida avkastning. OLS skattar linjära samband med ett 

enkelt tillvägagångssätt, simpla modeller och lättolkade resultat. Vi anser att metoden är 

lämplig eftersom vi testar sambandet i ett tidigt stadium av forskningen på den svenska mark-

naden och hoppas finna resultat som liknar resultat från utländska studier. Vi testar detta sam-

band på 3,6,9 och 12 månaders insynshandel gentemot 3,6,9 och 12 månaders framtida av-

kastning. Att vi testar på dessa tidshorisonter beror på att vi vill se hur detta samband är bero-

ende av tiden. Tidigare forskning har inte kartlagt hur detta samband förändras med olika 

tidsmått och vi anser att det är en viktig del för att förstå insynshandelns egenskaper. Grund-

ekvationerna för att undersöka dessa samband illustreras nedan (ekvation 3.8 och 3.9), där x = 

prognoshorisont och y = antal månader av tidigare insynshandel.   

     
         

 
    (3.8) 

     
        

 
    (3.9) 

På grund av att köptransaktioner har ett teoretiskt samband med framtida uppgångar på den 

svenska aktiemarknaden, men kan misstänkas sakna samma tydliga samband med nedgångar, 

har vi valt att även genomföra testet av PR på ett alternativt sätt. Vi testar istället det statistis-

ka sambandet mellan PR och positiva avkastningar på den svenska aktiemarknaden. Ekvation 

3.10 anger det alternativa testet för PR. 

              
        

 
     ( 3.10) 

Nedan illustreras en exempelekvation, i detta fall 3 perioders prognoshorisont och 3 perioders 

tidigare NPR. 

 

Figur 2, Illustration av uppbyggnad av NPR-ekvationer 

    
     

 

t t+1t-2 t-1t-4 t-3t-6 t-5 t+4t+2 t+3 (Tid)

    
         

   

    
     

 

t t+1t-2 t-1t-4 t-3t-6 t-5 t+4t+2 t+3 (Tid)
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I ett nästa steg undersöker vi om sambandet mellan insynshandel och framtida avkastning 

beror på ett informationsövertag eller om det finns andra drivande faktorer. Vi gör detta ge-

nom att lägga till variabler för strategier som skulle kunna förklara ett eventuellt samband. De 

variabler som, var för sig, har lagts till i samtliga ekvationer är kontrollparametrar för en Con-

trarian- och en Momentum-strategi. Båda dessa strategier är något som teoretiskt skulle kunna 

driva sambandet (Lakonishok & Lee, 2001). Kontrollparametern för en Contrarian-strategi 

(Prior24) utgörs av den procentuella avkastningen på den svenska aktiemarknaden 24 måna-

der innan den period då vi hämtar insynshandel. Kontrollparametern för en Momentum-

strategi (Prior6) är uppbyggd på samma sätt men på en 6 månaders period. Vi testar för dessa 

två strategier då tidigare studier inom ämnet har funnit att insynspersoner på utländska aktie-

marknader är Contrarian-investerare (Lakonishok & Lee, 2001; Tirapat & Visaltanachoti, 

2013). Vi anser det lämpligt att undersöka om detta även går att finna på den svenska aktie-

marknaden och samtidigt undersöka om det bland insynspersoner finns tendenser mot en en-

kel Momentum-strategi (Jiang & Zaman, 2010). De två tidsmåtten 24 och 6 månader faller 

inom ramen för vad som brukar anses vara enkla Contrarian- och Momentum-strategier 

(Yaqionng, 2012). Nedan presenterar vi dessa ekvationer samt en illustration av hur måttet 

Prior6 hämtas i förhållande till övriga variabler.  

     
          

 
              (3.11) 

     
          

 
             (3.12) 

 

Figur 3, Illustration av uppbyggnad av NPR-ekvationer inklusive Momentum-strategi 

Därefter kontrollerar vi för en genomlysningseffekt som skulle kunna vara en påverkande 

faktor för prognosförmågan i insynshandeln. Bakgrunden till detta är att tidigare forskning har 

funnit att insynshandel i småbolag skapar en högre avkastning än insynshandel i storbolag och 

anledningen till detta samband menar de är att småbolag inte analyseras lika mycket som 

storbolag (Lakonishok & Lee, 2001). Detta menar Lakonishok & Lee ger insynspersoner i 

småbolag ett större informationsövertag (än insynspersoner i storbolag) gentemot andra aktö-

tt-3 t+3t-9

(Tid)

Prior6     
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rer på aktiemarknaden (Lakonishok & Lee, 2001). Denna slutsats dras även när en småbo-

lagseffekt kan visas driva sambandet mellan insynshandel och överavkastning i studien.  

Eftersom vi använder en metod där småbolagseffekten inte bör påverka våra resultat på sam-

ma sätt har vi valt att testa det informationsövertag som Lakonishok & Lee (2001) nämner 

som en drivande faktor till sambandet mellan insynshandel och framtida avkastning. Vi miss-

tänker att företag med ett mindre informationsövertag kan ha ett starkt samband med framtida 

marknadsutveckling. Detta i och med att investerare snabbt kommer att se vad insynspersoner 

gör, handla därefter och påverka aktiekursen på ett sådant sätt att insynshandeln får ett positivt 

samband med framtida kursutveckling. Ett sådant resultat skulle vara i motsats med tidigare 

resultat inom området. Vi testar detta genom att indexera samtliga bolag i förhållande till hur 

mycket detta företag debatteras och analyseras av marknadsaktörer. För att försöka få ett rätt-

visande mått på detta väljer vi att använda ett värde på hur många sökträffar varje bolag får 

vid en Google-sökning av företagets namn tillsammans med ordet ”aktie”. Denna indexering 

använder vi för att dela upp företagen i olika kvartiler i förhållande till hur många sökträffar 

företagen fått. Den översta kvartilen benämns som genomlysta företag och resterande företag 

rubriceras som mindre genomlysta. På dessa två olika grupper av företag genomför vi sedan 

samma undersökning som vi gör på originalmaterialet, för att kunna undersöka eventuella 

skillnader.
21

 

     
                     

 
    (3.13) 

     
                            

 
    (3.14) 

3.4 Värdet av insynshandel som prognosverktyg 

I den tredje delen testar vi det potentiella ekonomiska värdet av detta samband med hjälp av 

back- och RMSE-tester (Residual mean square error). Dessa går båda ut på att använda histo-

riskt tillgänglig information för att skapa prognoser. I RMSE-testet jämförs prognosfel i en 

prognos grundad i insynshandel med en alternativ prognosmodell. I backtestet utvärderas in-

vesteringsstrategier underbyggda av insynshandel på hela tidsperioden 1991-2013.  

3.4.1 RMSE-test 

För att undersöka om aggregerad insynshandel är värdefull för att prognostisera framtida rö-

relser på den svenska aktiemarknaden genomför vi ett RMSE-test. Vi testar styrkan i insyns-
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 För fullständiga resultat av indexeringen vänligen kontakta författarna.  
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handel som prognosverktyg relativt en prognos som är grundad i en Martingale-process. 

RMSE är ett mått på hur väl en prognos faller ut gentemot det verkliga utfallet. Vi baserar 

detta test på resultat från de statistiska skattningar beskrivna i ekvation 3.8. Från dessa resultat 

väljer vi ut ett mått på aggregerad insynshandel som ger statistiskt signifikanta resultat på en 

tidsperiod lämplig för prognostisering.   

Testet utförs genom statistiska skattningar på kortare tidsperioder. Parameterkoefficienterna 

från dessa skattningar används sedan för att prognostisera kommande perioder. En Martinga-

le-process innebär att den bästa prognosen för morgondagens värde, givet tillgänglig informa-

tion, är dagens värde (Sjö, 2012). Detta är en frekvent använd prognosmodell för aktiepriser 

(Sjö, 2012). På grund av att den svenska aktiemarknaden är stigande över tiden, används en 

Sub Martingale-process som är en Martingale-process med tillägg för att den stiger över tiden 

(Sjö, 2012). Definitionen av en Sub Martingale-process visas nedan: 

              .   (3.16) 

Där   betyder förväntat värde,     betyder prognostiserad värde om s perioder,    står för 

tillgänglig information och    motsvarar dagens värde.  

Sub Martingale-processen som används prognostiserar en stigande utveckling med en (1) pro-

cent per månad.
22

 Nedan visas hur RMSE-testens ekvationer ser ut samt hur parametrarna 

     
  och      

  är uppbyggda. I ekvationerna står      för den verkliga avkastningen på 

SIXRX-index den prognostiserade tiden.      
  står för den skattade förväntade avkastningen 

av Martingale-prognosen.       
  står för den skattade förväntade avkastningen av NPR-

prognosen. 

      
                       

     (3.17) 

      
          

  (3.18) 

         
 

 
              

  
 
  

      (3.19) 

         
 

 
              

  
 
  

      (3.20) 
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 Den historiskt genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsens sett till åren 1920-2006 (aktiekursutveck-

ling + utdelning) är drygt 12 % årligen (Sveriges Riksbank, 2006). 
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I ekvation 3.19 och 3.20 står n för antal prognospunkter, och       och       indikerar 

RMSE-värdet från de olika prognosmodellerna. 

3.4.2 Backtest 

Backtestet genomförs för att undersöka det ekonomiska värdet av insynshandel som prognos-

instrument. Testet går ut på att kontinuerligt använda den information som historiskt fanns 

tillgänglig tillsammans med generella resultat från studien för att skapa investeringsstrategier 

som simuleras över hela tidsperioden. Vi har valt att simulera tre olika investeringsstrategier: 

Strategi 1: Ta en lång position i SIXRX under hela perioden. 

Strategi 2: Ta en lång position i SIXRX endast de månader aggregerad insynshandel genererar 

en köpsignal. 

Strategi 3: Ta en lång position i SIXRX vid köpsignal och en kort position vid säljsignal. 

Strategi 1 och 2 har signaler uppbyggda av 6, 9 och 12 månaders aggregerad insynshandel. 

Signalen genereras som en procentsats som visar hur högt eller lågt NPR-värdet denna månad 

är i förhållande till högsta/lägsta historiska NPR-värden. Strategierna tolkar värden 

överstigande 50 % av historiskt högsta NPR som en köprekommendation och under 50 % av 

historiskt lägsta NPR som en säljrekommentation.
23

 Varje månads signal används i 9 månader 

framåt. Prognoslängden 9 månader används eftersom resultat från våra regressioner visar 

starka samband vid denna prognoslängd. Detta tillvägagångsätt leder till att det varje månad 

finns 27 (3*9) separata mått som tillsammans tolkas som månadens rekommendation för hur 

en placering bör göras. Finns det fler köprekommendationer än det finns säljrekommend-

ationer under en månad tolkas detta som en köpsignal och vice versa. I Strategi 2 ligger vi 

långa i SIXRX när vi har en köpsignal och placerar i den riskfria räntan under perioder utan 

köpsignal. I Strategi 3 ligger vi långa under samma perioder som Strategi 2 men ligger också 

korta när det finns en säljrekommendation. 

3.5 Metodkritik 

Vi har i denna studie skapat ett mått på aggregerad insynshandel (NPR) som delvis är ett re-

plikat från en tidigare studie (Lakonishok & Lee, 2001). Vid skapandet av NPR har vi dock 

varit tvungna att modifiera måttet för att rensa bort en trend som vi såg som ofördelaktig för 

serien. Vi har även modifierat och utökat de filtreringsmetoder som tidigare använts för att 
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 Historiskt lägsta är ett negativt tal och historiskt högsta är ett positivt tal.  
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anpassa oss till finansinspektionens transaktionsdata. Vårt mått är inte ett exakt replikat utan 

ett modifierat sådant och resultaten kan således inte ses som helt jämförbara.  

Tidsserierna som används i denna studie blir glidande medelvärden av månadsvisa tidsserier 

(Murphy, 1999). Detta genom att vi bygger våra mått av aggregerad insynshandel på flera 

perioders transaktionsdata och genererar ett mått varje månad. Detta ger automatiskt problem 

med autokorrelation i våra tidsserier eftersom vi har överlappande tidsperioder. Vi har genom-

fört ett alternativt tillvägagångssätt för att korrigera för detta med hjälp av en Newey-West-

korrigering och kommer även att presentera detta i våra resultat. Dock är inte denna korriger-

ing perfekt utan har egna problem. Newey-West-korrigeringen förändrar standardavvikelsen 

och således också t-värden, vilket gör att den statistiska signifikansen i många skattningar kan 

ifrågasättas. Det bör dock poängteras att den ekonomiska signifikansen ligger i koefficien-

terna och att de inte förändras. 

Resultaten av vår klassificering av genomlysta bolag och icke genomlysta bolag kan ge en 

viss bias. Klassificeringen gör vi för att illustrera informationsflödet och hur genomlyst bola-

get är av marknadens aktörer, utefter antal träffar på Google,. Klassificeringen gör att bolag 

som har varit inblandade i skandaler och liknande hamnar betydligt högre upp i klassifice-

ringen än vad de hade blivit ifall de inte hade varit inblandade i skandalen.  
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4. Resultat och tolkning 

Resultatkapitlet inleds med en presentation av datafiltreringen. Därefter presenteras resultat av 

de statistiska skattningarna. Korta tolkningar och analyser genomförs i detta kapitel och mer 

djupgående analys återfinns i analyskapitlet.   

4.1 Resultat av filtrering 

Nedan summeras först filtreringen i antal borttagna transaktioner per kategori och sedan da-

tamaterialet efter filtrering i tabell, filtreringskategorierna i tabellen utesluter inte varandra. 

Totalt minskade filtreringen antalet transaktioner från 209 838 till 29 583. 

  

Aktiemarknadsbolag (återköp) 9 561 

Icke aktier (konvertiblar) 4 3455 

Större innehavare 12 994 

Transaktionstyp annat än köp/försäljning 111 716 

Högfrekvenstransaktioner 4 689 

Juridisk Person 52 027 

Transaktioner mindre än 1000 aktier 64 778 

Tabell 2, Antal transaktioner i filtreringskategorier 

 

  

Antal köp 15 439 

Antal sälj 14 144 

Genomsnittligt antal aktier, köp 94 814 

Genomsnittligt antal aktier, sälj  113 163 

Unika Insynspersoner 9 321 

Tabell 3, Sammanställning av transaktioner efter filtrering 
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Nedan redovisar vi antal transaktioner per år av de olika typerna samt årsavkastningar för 

SIXRX. 

År Försäljningar Köp Totalt SIXRX-avkastning 

1991 355 157 512 -3,40% 

1992 345 260 605 -11,00% 

1993 551 236 787 47,30% 

1994 1 199 736 1 935 -1,10% 

1995 545 420 965 11,80% 

1996 560 309 869 36,40% 

1997 583 450 1 033 23,50% 

1998 585 584 1 169 8,70% 

1999 606 610 1 216 66,40% 

2000 764 568 1 332 -14,80% 

2001 721 833 1 554 -19,00% 

2002 627 787 1 414 -40,20% 

2003 705 790 1 495 30,90% 

2004 720 822 1 542 18,40% 

2005 939 983 1 922 34,40% 

2006 1 141 1 032 2 173 25,60% 

2007 870 1 282 2 152 -6,40% 

2008 588 1 279 1 867 -43,90% 

2009 544 914  1 458 51,50% 

2010 427 769 1 196 25,80% 

2011 356 839 1 195 -15,90% 

2012 378 714 1 092 14,40% 

2013 35 65 100   

Totalt 14 144 15 439 29 583   

Tabell 4, Historisk sammanställning av transaktionskategorier samt SIX-avkastning 
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SIX 3M SIX 6M SIX 9M SIX 12M 

  Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

NPR3 -0,01 -0,246 -0,177 0,039 0,619 0,385 0,144 1,769* 0,975 0,329 3,360*** 1,792* 

NPR3G0 -0,019 -0,54 -0,405 0,031 0,542 0,324 0,081 1,088 0,588 0,244 2,701*** 1,465 

NPR3G1 0,007 0,222 0,162 0,034 0,659 0,451 0,128 1,913* 1,22 0,214 2,607*** 1,535 

NPR3-Momentum 0,004 0,088 0,069 0,071 1,024 0,691 0,154 1,683* 1,022 0,304 2,751*** 1,679* 

Prior6 0,03 0,686 0,4 0,073 1,046 0,509 0,022 0,244 0,124 -0,053 -0,484 -0,261 

NPR3-Contrarian -0,044 -1,105 -0,828 -0,012 -0,193 -0,131 0,081 0,982 0,562 0,227 2,284** 1,235 

Prior24 -0,041 -2,422** -1,354 -0,084 -3,129*** -1,662* -0,129 -3,676*** -2,004** -0,169 -3,984*** -2,302** 

NPR6 0,021 0,431 0,297 0,125 1,656* 0,881 0,329 3,390*** 1,651* 0,533 4,576*** 2,187** 

NPR6G0 0,01 0,219 0,151 0,073 1,056 0,538 0,224 2,497** 1,213 0,405 3,725*** 1,853* 

NPR6G1 0,036 0,86 0,623 0,135 2,059** 1,346 0,279 3,276*** 1,792* 0,41 3,949*** 1,940* 

NPR6-Momentum 0,032 0,611 0,447 0,107 1,306 0,752 0,267 2,541** 1,342 0,468 3,707*** 1,825* 

Prior6 0,024 0,559 0,306 -0,039 -0,576 -0,327 -0,134 -1,555 -0,917 -0,14 -1,33 -0,707 

NPR6-Contrarian 0,001 0,019 0,014 0,107 1,423 0,76 0,286 2,964*** 1,41 0,442 3,818*** 1,753* 

Prior24 -0,041 -2,450** -1,589 -0,084 -3,164*** -1,988** -0,128 -3,758*** -2,480** -0,158 -3,844*** -2,332** 

NPR9 0,065 1,155 0,676 0,269 3,074*** 1,431 0,519 4,616*** 2,073** 0,745 5,569*** 2,631*** 

NPR9G0 0,022 0,43 0,248 0,177 2,203** 1,007 0,368 3,530*** 1,636 0,572 4,568*** 2,268** 

NPR9G1 0,092 1,872* 1,307 0,233 2,998*** 1,682* 0,421 4,171*** 1,935* 0,563 4,647*** 2,215** 

NPR9-Momentum 0,033 0,563 0,354 0,19 2,103** 1,036 0,427 3,671*** 1,668* 0,675 4,841*** 2,281** 

Prior6 -0,075 -1,849* -1,292 -0,186 -2,962*** -1,854* -0,218 -2,663*** -1,445 -0,168 -1,714* -0,915 

NPR9-Contrarian 0,065 1,185 0,014 0,26 3,016*** 1,337 0,46 4,173*** 1,761* 0,661 5,007*** 2,243** 

Prior24 -0,043 -2,602*** -1,589 -0,088 -3,403*** -2,511** -0,125 -3,762*** -2,479** -0,136 -3,425*** -1,987** 

NPR12 0,164 2,585*** 1,372 0,431 4,356*** 1,950* 0,744 5,973*** 2,734*** 0,986 6,579*** 3,248*** 

NPR12G0 0,12 2,069** 1,083 0,335 3,670*** 1,662* 0,603 5,174*** 2,504** 0,82 5,787*** 2,973*** 

NPR12G1 0,119 2,110** 1,343 0,302 3,400*** 1,678* 0,511 4,494*** 2,089** 0,663 4,842*** 2,423** 

NPR12-Momentum 0,124 1,932* 1,068 0,375 3,745*** 1,678* 0,703 5,527*** 2,518** 0,936 6,113*** 3,072*** 

Prior6 -0,115 -2,943*** -1,952* -0,157 -2,554** -1,432 -0,118 -1,502 -0,819 -0,142 -1,517 -0,889 

NPR12-Contrarian 0,163 2,579*** 1,268 0,398 4,031*** 1,668* 0,673 5,339*** 2,301** 0,227 2,284** 2,778*** 

Prior24 -0,046 -2,818*** -2,439** -0,085 -3,310*** -2,373** -0,106 -3,237*** -2,001** -0,169 -3,984*** -1,629 

Tabell 5, Statistiska resultat från NPR  

(Statistiska signifikanser; *= 90 %, **= 95 %, ***= 99 %) 
När NPR skattas tillsammans med Contrarian-parametern benämns NPR-parametern som NPR-Contrarian och Contrarian-parametern benämns Prior24. När NPR 

skattas tillsammans med Momentum-parametern benämns NPR-paramtern som NPR-Momentum och Momentum-parametern benämns Prior6. I tabellen presenteras 

också skattningar utförda då NPR-transaktionerna delas upp efter vilken Google-kategori transaktionen har klassats efter. G0 står får mindre genomlysta företag och 

G1 för genomlysta företag. 
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4.2 NPR-resultat 

I tabell 5 presenteras resultaten från regressioner mellan NPR-tidsserierna och SIXRX.
24

 Re-

sultat med den tidigare nämnda Newey-West-korrigeringen av standardavvikelserna 

presenteras också i tabellen. Användningen av denna korrigering går dock att ifrågasätta då 

autokorrelationen är självmant skapad. Vi skapar variabler med överlappande perioder och 

söker sambandet mellan dessa.
25

 

NPR-parametern visar generellt ett positivt samband med framtida avkastning på SIX. 

Resultatet  visar även på att sambandet ser ut att bli starkare på längre tidsperioder. Även 

resultat från regressioner där NPR parametern kombinerats med antingen en 

kontrollparameter för en Contrarian- eller en Momentum-strategi presenteras. Vi kan i fallet 

med Contrarian-strategin (Prior24) utläsa att den statistiska signifikansen i NPR-parametern 

många gånger sjunker, relativt modellen med enbart NPR. Detta är ett tecken på att en 

drivande del i det initiala sambandet är en Contrarian-strategi i insynshandeln. Således kan vi 

härleda att svenska insynspersoners prognosförmåga delvis är grundad i, eller åtminstone del-

vis kan förklaras av, en Contrarian-strategi. För att kunna hävda att Contrarian-effekten 

existerar bör Contrarian-parametern ha en negativ koefficient, vilket gör att en positiv 

utveckling av SIXRX de 24 föregående månaderna ger en negativ prognos av SIXRX den 

närmaste perioden. Även när den statistiska signifikansen hos NPR-parametern sjunker är den 

i de flesta fall fortfarande statistiskt signifikant, vilket innebär att det finns ett samband mellan 

insynshandel och framtida avkastning som inte helt kan förklaras av en Contrarian-Strategi. 

Ur resultaten kan också noteras vissa skattningar där den statistiska signifikansen inte sjunker 

när Contrarian-parametern läggs till i skattningen. Detta tyder på att den aggregerade 

insynshandeln (NPR-parametern) den aktuella perioden inte kan förklaras av en Contrarian-

strategi.  

Resultaten pekar mot att svenska insynspersoner inte följer en Momentum-strategi. Detta 

visas genom att den statistiska signifikansen för insynshandel inte sjunker när vi lagt till 

Prior6 i ekvationen. För att stödja en Momentum-effekt krävs ett omvänt tecken gentemot 

Contrarian-effekten.
26

 När de senaste 6 månaderna har varit positiva säger en positiv 

                                                 
24

 Detaljerade regressionsekvationer finns i 3.3.4 Statistisk modellering. 
25

 Vidare diskussion om Newey-West korrigering i 3.5Metodkritik. 
26

 Prior6-parametern skall således ha ett positivt tecken om en Momentum-strategi skall kunna urskiljas. 
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koeffecient till Momentum-parametern att den närmaste perioden prognostieras vara fortsatt  

positiv.  

Även resultaten av NPR-tidsserierna uppdelade i de två olika Google-kategorierna (G0/G1) 

presenteras i tabell 5. Den generella tolkningen av resultatet är att Google-kategorin G1 ger 

starkare statistisk signifikans än G0 på kort sikt. G1 utgörs av bolag med flest Google-träffar 

och räknas som genomlysta bolag i denna studie. Vid närmare undersökning av G0 och G1 

syns det att G1 har ett starkare samband med SIX på korta tidsperioder för att sedan ha 

ungefär lika starkt samband som G0 på längre tidsperioder.  

4.3 PR-resultat 

   

 SIX 3M SIX 6M 

  Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

PR3 -0,004 -0,346 -0,339 -0,005 -0,28 -0,261 

PR6 -0,002 -0,187 -0,163 -0,03 -1,714 -1,58 

PR9 -0,026 -2,369** -2,177** -0,047 -2,727*** -2,214** 

PR12 -0,019 -1,572 -1,146 -0,031 -1,559 -1,325 

    

  SIX 9M SIX 12M 

  Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

PR3 -0,034 -1,323 -1,289 -0,024 -0,772 -0,733 

PR6 -0,047 -2,060** -1,675* -0,026 -0,932 -0,824 

PR9 -0,053 -2,337** -2,164** -0,035 -1,245 -1,272 

PR12 -0,031 -1,216 -1,23 -0,006 -0,198 -0,206 

Tabell 6, Statistiska resultat från PR 

(Statistiska signifikanser; *= 90 %, **= 95 %, ***= 99 %) 

Tabell 6 presenterar resultat från de statistiska skattningarna med PR-serierna. PR för de olika 

perioderna (3,6,9 och 12) skattas mot SIX framtida avkastning 3,6,9 och 12 månader framåt. 

Resultaten av dessa skattningar visar på låg statistisk signifikans och ett omvänt samband från 

vad som väntats. Vi väljer att endast redovisa resultat från de initiala regressionerna samt med 

korrigerade standardavvikelser då övriga regressioner inte får något direkt tolkningsvärde när 

PR-parametern inte uppvisar statistisk signifikans. När korrigering av standardavvikelsen ut-

förs tappar inte våra skattningar statistisk signifikans i samma utsträckning som NPR-serierna, 

vilket tyder på att PR-serierna inte uppvisar samma problematik med autokorrelation vid 

överlappande perioder. Vad som är teoretiskt motstridigt är att samtliga parametrar har en 

negativ koefficient, vilket är tvärtemot vad NPR-serierna till stor del visar. Att de uppvisar ett 

negativt tecken innebär att om förändringen i antal köptransaktioner är positiv, relativt föregå-
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ende period, skulle det ha ett samband med negativ avkastning på den svenska aktiemarkna-

den. Dessa resultat är ytterst tvivelaktiga, främst på grund av att slutsatser från tidigare forsk-

ning är någorlunda ense om att köptransaktioner har ett positivt samband med marknadsut-

veckling och de även innehåller ett starkt informationsvärde (Kallunki, et al., 2009). Att resul-

taten går emot våra antaganden kan bero på felspecificering av modellerna (Sjö, 2012). Det 

skulle även kunna tyda på att köptransaktioner hos insynspersoner inte har ett informations-

värde för att kunna förutse nedgångar på den svenska aktiemarknaden.  

Nedan visas resultat från skattningar av sambandet mellan PR måttet och differentierad fram-

tida positiv avkastning på SIX. Detta för att ytterligare undersöka informationsvärdet i köp-

transaktioner. 

   

 DiffDummySIX 3M DiffDummySIX 6M 
 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

PR3 0,001 0,211 0,205 -0,003 -0,429 -0,368 

PR6 -0,002 -0,318 -0,357 0,005 0,819 0,816 

PR9 0,003 0,526 0,606 0,007 1,083 1,281 

PR12 0,009 1,493 1,962** 0,014 1,978** 2,267** 

   
 DiffDummySIX 9M DiffDummySIX 12M 
 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

Koefficient T-värde 
T-värde 
(Korr) 

PR3 0,008 0,929 0,882 0,006 0,651 0,584 

PR6 0,016 2,088** 2,109** 0,015 1,724* 1,885* 

PR9 0,015 1,978* 2,512** 0,018 2,057** 2,806*** 

PR12 0,032 3,723*** 3,445*** 0,033 3,470*** 4,190*** 

Tabell 7, Statistiska resultat från PR (DiffDummySIX)  

(Statistiska signifikanser; *= 90 %, **= 95 %, ***= 99 %) 

Resultatet visar att kritiken till PR-måttets förmåga att förutspå nedgångar på den svenska 

aktiemarknaden kan styrks. Det som kan läsas ur resultatet är att fler parametrar blir statistiskt 

signifikanta jämfört med den initiala PR-skattningen. Vi kan även utläsa att samtliga statis-

tiskt signifikanta parametrarna uppvisar en positiv koefficient samt att sambandet blir starkare 

på lång sikt. Dessa resultat ligger mer i linje med de resultat NPR-serierna uppvisade och 

stämmer överens med våra antaganden och tidigare forskares misstankar. Således finns det 

grund för att hävda att insynspersoners köptransaktioner har ett informationsvärde för att pro-

gnostisera framtida uppgångar på den svenska aktiemarknaden.   
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4.4 RMSE-resultat 

Testet genomförs genom att skatta 9-månaders NPR på kortare tidsperioder och sedan använ-

da de skattade parametrarna för att räkna ut 9 månaders framtida förväntad avkastning. Vi 

använder en 9 månaders NPR mot 9 månaders framtida avkastning i detta test för att denna 

modell visat sig ha statistiskt signifikanta värden både med och utan korrigerade standardav-

vikelser i tidigare tester. Medelfel i dessa prognostiserade värden (RMSE-NPR) jämförs med 

medelfel i prognoser grundade i en Martingale process (RMSE-Martingale). I tabell 8 presen-

teras resultat för prognoslängder som sträcker sig över hela den resterande tidsperioden (fram 

till 02/2013) och resultat när prognosperioden endast är 12 månader framåt. Låga RMSE-

värden indikerar en bättre prognos. 

               

Skattad längd 

(Mån) 

60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 214 
(F)

27
 

Prognoslängd 

(Mån) 

204 192 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 50 

RMSE-NPR 0,258 0,265 0,262 0,259 0,279 0,268 0,231 0,240 0,251 0,254 0,256 0,267 0,160 0,105 

RMSE-Martingale 0,242 0,247 0,253 0,234 0,228 0,226 0,211 0,210 0,222 0,229 0,240 0,237 0,191 0,117 

Skattad längd 

(Mån) 

60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 214 (F) 

Prognoslängd 

(Mån) 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

RMSE-NPR, 1 År 0,272 0,240 0,238 0,250 0,376 0,458 0,113 0,155 0,205 0,258 0,195 0,484 0,237 0,089 

RMSE-

Martingale, 1 År 

0,148 0,150 0,423 0,298 0,251 0,337 0,213 0,085 0,162 0,154 0,255 0,356 0,304 0,064 

Tabell 8, Resultat av RMSE-test28 

Resultaten visar på att Martingale-prognosen generellt faller ut med lägre prognosfel än NPR 

vid prognos av hela tidsperioden. Vid kortare prognoslängder uppvisar dock prognoserna nå-

gorlunda likvärdiga prognosfel. Dåliga RMSE-värden bör kunna förklaras med svårigheterna 

att, med hjälp av insynshandel, kunna förutspå nedgångar.  

4.5 Backtest-resultat 

Backtestet visar tecken på att insynshandel kan användas för att prognostisera marknaden på 

ett fördelaktigt sett. I tabell 9 presenteras årliga avkastningar av de tre olika strategierna som 

presenterades i metodkapitlet tillsammans med standardavvikelser och sharpe-kvoter. Strategi 

1 innebär att ta en lång position i SIXRX under hela perioden. Strategi 2 innebär att ta en lång 

                                                 
27

 Skattningen är genomförd fram till 2008-12-31 och prognosen sträcker sig från 2009-01-01. Detta då vi vill 

visa hur prognosen faller ut om den enbart prognostiseras efter Finanskrisen 2008. 
28

 Lägre RMSE-värde indikerar en bättre prognos. 
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position i SIXRX endast under de perioder insynshandeln, de senaste månaderna, ger en köp-

signal. Strategi 3 innebär att ta en lång position i SIXRX under de perioder insynshandeln ger 

köpsignaler och att ta en kort position vid säljsignaler.
29

 Utveckling av de olika strategierna 

visas även grafiskt månadsvis i Figur 6. 

  Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

199130 -11,89% 10,00% 27,12% 

1992 2,30% -3,12% -14,60% 

1993 56,33% 47,11% 30,08% 

1994 6,51% 7,85% -11,97% 

1995 20,65% 13,74% 13,74% 

1996 42,63% 42,63% 42,63% 

1997 27,92% 4,50% -25,11% 

1998 13,09% 2,41% -9,37% 

1999 69,76% 69,76% 69,76% 

2000 -10,80% 17,41% 42,94% 

2001 -14,84% -0,84% 5,44% 

2002 -35,90% 2,30% 2,30% 

2003 34,15% 34,15% 34,15% 

2004 20,75% 11,91% -0,75% 

2005 36,32% 1,92% -4,37% 

2006 28,06% 2,54% -23,97% 

2007 -2,60% 3,89% 1,03% 

2008 -39,05% -32,32% -27,18% 

2009 52,51% 52,51% 52,51% 

2010 26,70% 11,89% 11,89% 

2011 -13,51% 2,45% 13,86% 

2012 16,49% 9,58% 9,58% 

Totalt 1065% 1256% 544% 

Standardavvikelse/år 21,36% 16,12% 20,05% 

Sharpekvot31 0,47 0,59 0,31 

Tabell 9, Avkastning och nyckeltal från backtest  

                                                 
29

 Både Strategi 2 och 3 tar en neutral position när insynshandeln inte genererar en tydlig signal, detta innebär att 

pengarna placeras till riskfri ränta.  
30

 Med start 1991-02. 

31
 Sharpekvoten är uträknad genom formeln: 
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Figur 4, Graf över Backtest,  

Grå markering indikerar att Strategi 2 ligger inne i marknaden. 

 Av grafen går det att utläsa att aggregerad insynshandel fungerar relativt bra för att 

prognostisera uppgångar på marknaden men misslyckas med att prognostisera nedgångar. Ett 

tydligt tecken på detta är att Strategi 3 misslyckas, antagligen på grund av de svårtolkade 

säljtransaktionerna. Strategi 2 visar värdet av aggregerad insynshandel och det ser ut som att 

det, med hjälp av aggregerad insynshandel, går att förutspå uppgångar på aktiemarknaden 

relativt väl och även undvika nedgångar. Undantaget verkar vara Finanskrisen 2008. Sett till 

perioden 1991-2013 presterade Strategi 2 en sharpekvot på 0,59 som kan jämföras med 

sharpekvoten för Strategi 1 som ligger på 0,47. Detta visar på att det  med hjälp av aggregerad 

insynshandel går att minska risken vid risken vid investeringar och i många fall överprestera 

SIXRX. 
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5. Analys 

Detta kapitel analyserar sambandet mellan insynshandel och framtida avkastning. Vi går 

igenom olika möjliga anledningar till varför detta samband finns och diskuterar det 

ekonomiska värdet i sambandet. 

5.1 Analys av sambandet 

På längre sikt finner vi att mått på föregående periods aggregerade insynshandel är en statis-

tiskt signifikant parameter för framtida avkastning på den svenska aktiemarknaden. Detta re-

sultat är nytt där tidigare forskning endast visar att aggregerad insynshandel har ett samband 

med avkastning på likaviktade aktieportföljer. 

För att säkerställa att sambandet inte enbart drivs av ett fåtal observationer (outliers) har vi 

konstruerat en graf av förväntade värden för SIX samt det verkliga utfallet. Vi gör denna jäm-

förelse på 9 månaders tidigare aggregerad insynshandel mot 9 månaders framtida indexav-

kastning eftersom denna modell visar stark statistisk signifikans både med och utan korriger-

ing. De förväntade värdena räknades ut enligt:  

                      
   (5.1) 

 

Figur 5, NPR prognos 

Vi kan se att dessa serier följer varandra bra under större delen av vår observerade tidsperiod. 

Följsamheten är ett tecken på att det finns ett faktiskt samband mellan tidsserierna som inte 
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enbart drivs av ett fåtal observationer. Det förväntade värdet följer aktiemarknadens riktning, 

men inte i vilken utsträckning. Tydligt är att den förväntade serien inte alls följer verkligt ut-

fall under Finanskrisen 2008 och misslyckades även med att följa andra snabba nedgångar.  

Att vi i våra resultat inte får lika starka samband mellan variablerna som tidigare forsknings-

resultat kan vara på grund av att vi har använt en metod där sambandet inte blir starkare på 

grund av småbolagseffekten, vilket har varit fallet i vissa tidigare studier (Lakonishok & Lee, 

2001). Våra resultat bör även ha en praktisk applikation som vi tycker saknas vid tidigare re-

sultat. Aggregerad insynshandel bör kunna användas för att prognostisera hur en hel marknad 

kommer att utvecklas i framtiden istället för enskilda bolag eller specifika aktieportföljer. 

Det positiva sambandet vi har funnit mellan NPR och SIX visar sig bli starkare med tiden. 

Detta samband finns både i fallet när vi ökar prognoslängden och när vi förlänger tidsperioden 

från vilken vi hämtar insynshandel, vilket syns tydligt i tabell 10. Detta tyder i båda fallen på 

att sambandet mellan dessa två variabler är långsiktigt. Sambandet mellan NPR och SIX blir 

statistiskt signifikant först när vi använder 6 månaders tidigare NPR mot 6 månaders framtida 

avkastning, för att sedan bli starkare vid längre tidsperioder. Detta tyder på att insynspersoner 

handlar på lång sikt, vilket ter sig naturligt då insynshandel på kort sikt begränsas av insyns-

handelslagar. Att jämföra resultaten för de olika tidsperioderna med tidigare forskning är inte 

genomförbart eftersom de enbart genomför skattningar på en bestämd tidsperiod (Seyhun, 

1988; Lakonishok & Lee, 2001).   

 SIX 3M SIX 6M SIX 9M SIX 12M 

 Koefficient T-värde Koefficient T-värde Koefficient T-värde Koefficient T-värde 

NPR3 -0,01 -0,246 0,039 0,619 0,144 1,769* 0,329 3,360*** 

NPR6 0,021 0,431 0,125 1,656* 0,329 3,390*** 0,533 4,576*** 

NPR9 0,065 1,155 0,269 3,074*** 0,519 4,616*** 0,745 5,569*** 

NPR12 0,164 2,585*** 0,431 4,356*** 0,744 5,973*** 0,986 6,579*** 

Tabell 10, Kortfattade statistiska resultat från NPR  

(Statistiska signifikanser; *= 90 %, **= 95 %, ***= 99 %) 

En viktig fråga kring sambandet mellan insynshandel och framtida avkastning är varför sam-

bandet existerar. Detta är viktigt på grund av att det sätter ett perspektiv till hur investerare 

bör förhålla sig till signaler dessa mått kan ge. Nedan presenteras 3 möjliga förklaringar till 

sambandet.  
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5.1.1 Investerare följer insynspersoner 

En möjlig förklaring till detta samband presenterades 1985 av Givoly och Palmon. Deras för-

klaring är att marknadens investerare observerar vad insynspersoner gör och handlar utefter 

detta. Sambandet mellan insynshandel och framtida avkastning uppkommer genom att inve-

sterare, som noterar att en insynsperson handlar i sitt företag, härmar insynspersonens handel. 

Investerarnas handel menar de då driver aktiekursen och skapar sambandet mellan insynshan-

del och framtida avkastning (Givoly & Palmon, 1985).  Det finns placeringsstrategier som 

enbart handlar utefter insynshandel och om det skulle vara denna typ av handel som driver 

sambandet bör investerare vara skeptiska till att använda insynshandel som prognosinstru-

ment. Denna förklaring stärks delvis av våra resultat där vi undersöker skillnaden mellan ge-

nomlysta bolag och icke genomlysta bolag. Resultaten visar att genomlysta bolag på kort sikt 

har ett starkare samband med framtida avkastning än icke genomlysta bolag. Detta kan bero 

på att marknaden observerar insynspersoner i de genomlysta bolagen i större grad än de icke 

genomlysta och snabbt följer efter dessa insynspersoner. Denna förklaring tappar dock trovär-

dighet då våra resultat visar att sambandet i båda grupperna blir starkare på lång sikt. Detta 

borde inte vara fallet om Givoly och Palmons förklaring av sambandet skulle stämma. Vi an-

ser att om deras förklaring skulle stämma, borde marknaden följa insynspersoner relativt 

snabbt och då ge svagare samband på lång sikt. Vi tolkar våra resultat som att marknaden på 

kort sikt följer insynspersoner i genomlysta bolag och att detta delvis förklarar sambandet, 

men att det finns ytterligare faktorer som har större betydelse. 

5.1.2 Insynshandeln och Contrarian 

En annan förklaring till att insynshandel har ett samband med framtida avkastning är att in-

synspersoner handlar efter en Contrarian-strategi. Tidigare forskning nämner detta som en 

anledning till att insynshandel inte är informativ, utan endast bevisar att en Contrarian-strategi 

överpresterar marknaden (Lakonishok & Lee, 2001). Våra resultat visar att sambandet mellan 

delvis kan förklaras av en Contrarian-parameter. Detta betyder att insynshandeln till viss del 

förklarar framtida marknadsutveckling på samma sätt som en Contrarian-strategi skulle göra. 

Vi anser att detta inte behöver grundas i att insynspersoner följer en Contrarian-strategi utan 

borde snarare kopplas ihop med insynspersonernas informationsövertag. Att en insynsperson 

köper aktier i sitt bolag när priset under en längre period har sjunkit kan tolkas som en reak-

tion på att insynspersonen, grundat i sin information om bolaget, ser det som att aktiemarkna-
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den nu undervärderar bolaget. Vi det som en informerad motreaktion mot noise-trading
32

 på 

aktiemarknaden och inte en Contrarian-strategi. Med denna insikt är det ganska naturligt att 

insynshandeln inte kan visas ha ett samband med en Momentum-strategi som i grunden kort-

siktigt följer noise-trading. Resultaten visar också tydligt på att insynhandeln har ett signifi-

kant samband med framtida avkastning även med kontrollparameter för en Contrarian-

strategi. Detta visar att det finns faktorer i sambandet mellan insynshandel och framtida av-

kastning som inte förklaras av en Contrarian-strategi. 

5.1.3 Insynspersoner har ett informationsövertag 

Den sista förklaringen till varför det finns ett samband mellan insynshandel och framtida av-

kastning är att insynspersoner har ett informationsövertag gentemot marknaden. Vi anser att 

denna förklaring är högst trolig eftersom sambandet kvarstår även när vi kontrollerar för andra 

möjliga förklaringar. Att detta samband finns tyder på att aggregerad insynshandel kan pro-

gnostisera marknadsrörelser på samma sätt som en enskild insynsperson kan prognostisera 

företagsspecifika händelser. Detta resultat ger intressanta följder eftersom marknaden inte kan 

sägas vara fullständigt effektiv om enskilda aktörer kan agera med ett informationsövertag 

(Fama, 1970). Det är denna förklaring av sambandet som gör det intressant för investerare, 

som vill dra nytta av informationsövertag, att studera insynspersoner. Att det finns ett infor-

mationsövertag går i linje med tidigare forskning. 

5.2 Analys av värdet 

RMSE-testet visar på att insynshandel inte är ett särskilt bra prognosinstrument för att pro-

gnostisera hur marknaden totalt kommer att utvecklas. Den troliga anledningen till detta ligger 

i säljtransaktionernas svaga informationsvärde. I RMSE-testet visar det sig att insynshandel 

fungerar ungefär lika bra som en prognos grundad i en Sub-Martingale process.  Det är dock 

intressant att studera resultaten från RMSE-testet tillsammans med resultaten från backtestet. I 

backtestet syns det tydligt att Strategi 2 klarar av att prognostisera framtida uppgångar väldigt 

bra. Eftersom Strategi 2 endast använder tydliga köpsignaler genererade från insynshandel, 

och inte använder säljsignaler, kan vi se att bristerna i prognosen ligger i att förutspå ned-

gångar på aktiemarknaden. Det kan finnas olika möjliga anledningar till att det är på detta vis. 

Tidigare forskning hävdar att insynspersoner säljer av många olika anledningar förutom eko-

nomisk vinning och att dessa transaktioner därför inte har samma informationsvärde som köp-
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transaktioner (Kallunki, et al., 2009; Lakonishok & Lee, 2001). Detta skulle kunna förklara 

varför våra totala marknadsprognoser blir sämre eftersom försäljningar är en del av måttet 

NPR, som är grunden till våra prognoser. Detta stödjer resultaten från Kallunki, et al. (2009). 

Det vi vill lyfta fram från deras slutsats, som vi anser har en stark koppling till våra resultat, är 

att de ser tydliga tendenser till att insynspersoner undviker att sälja före negativa nyheter och 

tillkännagivanden från företaget (Kallunki, et al., 2009). Detta resultat är, enligt oss, en av de 

främsta orsakerna till att vår prognos inte har samma prognosförmåga i nedgångar som i 

uppgångar. En ytterligare förklaring skulle kunna vara att försäljningar inte följer samma 

tidsmönster som köp. Det kan bero på att insynspersoner säljer aktier med längre eller kortare 

perspektiv än vad de köper aktier. Om detta är fallet skulle bristerna i att prognostisera ned-

gångar kunna härstamma från dåligt specificerade modeller när NPR använder samma pro-

gnoshorisonter för både köp och säljtransaktioner. Det genomförda backtestet och RMSE-

analysen tar undersökningen ett steg djupare eftersom tidigare forskning inte har undersökt 

sina resultat med denna metod. 

5.3 Långsiktiga inynspersoner och gap-effekt 

Resultaten av denna studie pekar tydligt på att sambandet mellan insynshandel och framtida 

avkastning är långsiktigt. Tidigare nämns att insynshandeln begränsas av lagstiftning och 

regler som hindrar insynspersoner från att använda information som de vet kommer påverka 

aktiekursen inom en snar framtid. En brist i undersökningsmetoden är att perioden från vilken 

vi hämtar insynshandel direkt angränsar den framtida avkastningsperiod vi undersöker. Därför 

bör sambandet blir starkare om det istället korrigeras för ett gap mellan dessa perioder. 

 Detta gap bör inte påverka regressionsresultaten i någon större grad, eftersom vår framtida 

avkastning mäter total utveckling över den framtida perioden. Gapet kan dock direkt påverka 

resultaten från till exempel backtestet som direkt försöker att följa efter insynshandeln i olika 

investeringsstrategier. För att kontrollera för denna gap-effekt har vi genomfört ett backtest i 

vilket vi använder erhållen signal från insynshandeln efter ett 6 månaders gap och sedan följer 

dessa rekommendationer i 6 månader. Tillvägagångssättet är konsistent med att sambandet 

mellan insynshandel och framtida avkastning har visat sig vara starkast på 12 månaders sikt 

och tar samtidigt hänsyn till om detta gap existerar. 
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Figur 6, Backtest, Gap-effekt 

Grå markering indikerar att Strategi 2 ligger inne i marknaden. 

Resultatet av Strategi 2 i detta backtest är anmärkningsvärt med en totalutveckling på 2410% 

och en sharpekvot på hela 1.17. Detta tyder på att det mycket väl kan finnas ett sådant gap 

mellan insynshandel och framtida avkastning på aktiemarknaden.  
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6. Slutsats 

Resultat från denna studie pekar på att den svenska insynshandeln har såväl ett ekonomiskt 

som statistiskt signifikant samband med utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.  

Sambandet är starkare på lång sikt och vi menar att insynspersoner handlar långsiktigt. Han-

delsmönstret kan tänkas bero på följsamhet till insynshandelslagar som begränsar insynsper-

soners kortsiktiga aktiehandel.  

Drivande faktorer till insynshandelns samband med framtida avkastning härleder vi till ett 

informationsövertag, en Contrarian-strategi samt en genomlysningseffekt. Vi påvisar att in-

synshandeln är informativ även när vi justerar för Contrarian-effekten. Vi visar dessutom på 

att bolag som är starkt genomlysta har ett starkare kortsiktigt samband med framtida avkast-

ning än svagt genomlysta bolag. På längre sikt konvergerar sambandet till att vara likvärdigt 

oavsett genomlysningsgrad. Detta tyder på att marknadsaktörer är effektivare på att tillvarata 

information från bolag där genomlysningsgraden är högre. Även när Contrarian och genom-

lysning delvis förklarar sambandet, verkar det ändå finnas ett informationsövertag hos insyns-

handeln som kan användas för att prognostisera marknadens framtida utveckling. 

Vi ser skillnader i köp- och säljtransaktioners informationsvärde. Visar backtestet att insyns-

handeln är bättre lämpad för att enbart prognostisera uppgångar på den svenska aktiemarkna-

den. Dessa resultat är i linje med tidigare forskning som visar på problem med att använda 

säljtransaktioner i prognossyfte.  

Backtestet visar att svensk insynshandel kan användas för att bygga upp en framgångsrik in-

vesteringsstrategi. Dock bör den utformas med stor hänsyn till köp- och säljtransaktionernas 

olika egenskaper och informationsvärde. Likväl bör den ta hänsyn till de olika resultat som 

presenteras angående upp- och nedgångar på den svenska aktiemarknaden.
33
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 Författarna kan aldrig hållas ansvariga för investeringar som grundar sig i denna uppsats. 
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7. Förslag till vidare forskning  

Forskningen kring aggregerad insynshandel som informations- och prognosverktyg är relativt 

ny och det kommer ofta nya resultat. Därför finns det intressanta anledningar att dyka djupare 

i ämnet. 

I analysen finner vi tecken på att det finns ett antal månaders gap i insynshandelns prognos-

förmåga. Gap-effekten bör undersökas vidare eftersom en korrigering för denna effekt i back-

testet dubblerade avkastningen över perioden. 

Ett intressant angreppssätt skulle vara att genomföra en grundligare undersökning av den 

svenska insynshandeln med hänsyn till Contrarian-strategier. Vi ser att en del av sambandet 

mellan insynshandel och framtida avkastning kan förklaras av en simpel Contrarian-parameter 

men har inte undersökt området i den omfattning det förtjänar. 

Resultaten visar på att svensk insynshandel har ett starkare prognosvärde när enbart prognoser 

i uppgångar på den svenska aktiemarknaden genomförs. Vi, tillsammans med tidigare studier, 

argumenterar för att köptransaktioner är mer informativa än säljtransaktioner, men vi ser det 

intressant att analysera om svensk insynshandel även skulle kunna prognostisera nedgångar på 

den svenska aktiemarknaden.   

Vi har introducerat ett nytt perspektiv på insynshandel genom att använda en Google-

indexering. Eftersom vi har funnit intressanta resultat, som i viss utsträckning går emot tidiga-

re studier, bör tillvägagångssättet ägnas mer tid.   
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9. Appendix 

9.1 Småbolagseffekten 

För att ytterligare försäkra oss om en eventuell småbolagseffekten på den svenska 

aktiemarknaden inte kommer att försämra våra resultat har en kortare jämförelse mellan 

småbolagsindex och hela Stockholmsbörsen genomförts. Vi konstaterar att småbolagseffekten 

inte är förekommande över alla tidsperioder, inte heller över majoriteten av tidperioderna. 

Därför anser vi att småbolagseffekten inte existerande på den svenska aktiemarknaden och 

kommer därför inte att snedvrida våra resultat. Ett exempel på detta är att under 

femårsperioden 1995-01-01 - 1999-12-30, har Stockholmsbörsen stigit med 286 %, samtidigt 

som Small cap enbart har stigit med 146 %. Undersökningsresultatet presenteras nedan i 

tabell 11. Jämförelsen är mellan två prisindex, Stockholmsbörsen (OMXSPI-Index) och 

Stockholmsbörsens Small-Cap-Index (S&P Small Cap Sweden). Hänsyn tas heller inte till 

räntan, utan enbart faktiskt kursutveckling. Under hela perioden 1990-2012 presterar Small 

Cap jämnbördigt med OMXSPI. Detta indikerar att det är tvivelaktigt att småbolagseffekten 

existerar på den svenska aktiemarknaden. 
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  OMXSPI Small Cap Small Cap - 
OMXSPI34 

1991 5,41% 17,30% 11,89% 

1992 0,00% -20,75% -20,75% 

1993 52,14% 89,46% 37,32% 

1994 4,58% 2,22% -2,35% 

1995 18,26% 1,86% -16,40% 

1996 39,35% 43,70% 4,35% 

1997 27,03% 14,71% -12,32% 

1998 10,86% 0,81% -10,05% 

1999 66,47% 45,70% -20,77% 

2000 -11,96% -12,61% -0,65% 

2001 -16,88% -7,87% 9,01% 

2002 -37,43% -20,39% 17,05% 

2003 29,82% 31,80% 1,98% 

2004 17,63% 19,57% 1,94% 

2005 32,62% 39,80% 7,19% 

2006 23,62% 36,63% 13,00% 

2007 -6,04% -7,82% -1,78% 

2008 -41,96% -49,40% -7,45% 

2009 46,66% 69,20% 22,54% 

2010 23,05% 25,49% 2,44% 

2011 -16,69% -16,97% -0,28% 

2012 12,02% 12,79% 0,77% 

Tabell 11, Småbolagsjämförelse 
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