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Abstract  

Title: Insider trades – Why do insiders tend to achieve excess returns on investments in 

own companies? 

 

Authors: Maria Rosell & Josephine Tingö  

 

Supervisor: Göran Hägg  

 

Background: Previous researches have shown that insiders tend to achieve excess re-

turns on investments in own companies. However there are still disagreements regard-

ing possible explanations for this phenomenon. In our review of previous research we 

did not discover any qualitative studies in the area and therefore we found it interesting 

to study the phenomenon by interviews with insiders. 

 

Aim: The purpose of this paper is to study and identify the motives behind insider buy 

and sell transactions in own companies. By using previous research and also create a 

new approach through apply theories within behavioural finance we aim to analyze why 

insiders tend to achieve excess returns on investments in own companies.  

 

Completion: This study was conducted based on eight interviews with insiders. Results 

from previous research formed the basis of what information we wanted to achieve a 

deeper understanding of through our interviews. The empirical data has been analyzed 

based on empirical research in the area and theories within behavioural finance. 

 

Conclusion: In this paper a new hypothesis is formed which try to explain insiders ex-

cess return as an indirect result from the regulations of insider transactions. Thanks to 

the regulations, impulsive actions are prevented and insiders thereby tend to avoid psy-

chological pitfalls to a greater extent than other investors.  

 

Key words: Insider trading, excess return, insider regulation, behavioural finance 



    

 

 

Sammanfattning  

Titel: Insynspersoners motiv till transaktioner i eget bolag - Varför tenderar insynsper-

soner att överavkasta? 

 

Författare: Maria Rosell & Josephine Tingö 

 

Handledare: Göran Hägg  

 

Bakgrund: Tidigare forskning har visat att insynspersoner tenderar att överavkasta på 

investeringar i eget bolag. Det råder dock delade meningar kring varför insynspersoner 

tenderar att överavkasta. Vid genomgång av tidigare studier påträffades ingen kvalitativ 

studie, varav vi ansåg det vara av intresse att studera fenomenet genom intervjuer med 

insynspersoner.  

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att studera och kartlägga motiven bakom insynspersoners 

köp- och säljtransaktioner i eget bolag. Med hjälp av tidigare forskning samt en ny in-

fallsvinkel i form av teorier inom behavioural finance analyseras varför insynspersoner 

tenderar att uppnå överavkastning på investeringar i eget bolag. 

 

Genomförande: Studien har genomförts med utgångspunkt i åtta intervjuer med in-

synspersoner. Resultat från tidigare studier på området låg till grund för vilken inform-

ation vi med intervjuerna ville uppnå djupare förståelse kring. Den insamlade empirin 

har analyserats utifrån empirisk forskning och teorier inom behavioural finance. 

 

Slutsats: I studien presenteras en ny hypotes vilken förklarar insynspersoners överav-

kastning som en följd av befintlig lagstiftning. Vi menar att lagstiftningen förhindrar 

ofördelaktiga handlingar, vilket i sin tur leder till att insynspersoner i större utsträckning 

än övriga investerare tenderar att undvika psykologiska fallgropar.  

 

Nyckelord: Insynshandel, överavkastning, insynslagstiftning, behavioural finance  



    

 

Förord 

Denna magisteruppsats, 30 högskolepoäng, skrevs vid Linköpings Universitet under 

vårterminen 2013.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Göran Hägg för hans tid och konstruktiva 

kritik. Diskussioner med honom har lett till inspiration och en god struktur i arbetet.  

 

Dessutom vill vi rikta ett stort tack till de insynspersoner som möjliggjort denna studie 

genom att ställa upp på intervjuer. Slutligen vill vi även tacka de personer som ingått i 

vår seminariegrupp vars bidrag hjälp oss i vårt arbete med uppsatsen.  

 

Slutligen vill vi rekommendera en kvantitativ studie inom området insynshandel,  

 

 

Maria Rosell & Josephine Tingö 

Linköping, 2013-05-24 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Baesel och Stein diskuterade redan under slutet av 1970-talet insynspersoners1 handel 

med aktier i eget bolag. Deras studie ”The Value of Information; Inferences from the 

Profitability of Insider Trading” visade att insynspersoner tenderar att överavkasta vid 

transaktioner i eget bolag. Än idag på 2010-talet förs diskussioner på såväl forsknings-

området som i media gällande insynspersoners handel med aktier i eget bolag och fram-

förallt kring varför insynspersoner tenderar att överavkasta. Genom Finansinspektionens 

insynsregister2  kan investerare följa de transaktioner insynspersoner utför. Flertalet eko-

nomiska tidskrifter använder Finansinspektionens insynsregister för att ta fram egna 

listor över insynspersoners transaktioner och skapar nyheter utifrån informationen. Ett 

exempel är artikeln ”Insidertoppar stuvar om i portföljerna” publicerad i Dagens Indu-

stri den 5 april 2013.  

 

Den teknologiska utvecklingen i kombination med skärpt lagstiftning kring insynsper-

soners handel i eget bolag har underlättat för investerare att följa insynspersoners age-

rande. Forskning har visat att investerare, vid investeringsbeslut, kan gynnas av att ha 

tillgång till information om insynspersoners transaktioner i eget bolag. Informationsvär-

det i insynspersoners transaktioner har ökat i och med den skärpa lagstiftningen som 

kräver att insynspersoner rapporterar in sina transaktioner snabbt (Brochet, 2010). En-

ligt Seyhun (1998) har insynspersoners transaktioner i eget bolag olika grad av inform-

ationsvärde för investerare. Det är inte lönsamt att imitera vilka transaktioner som helst. 

Om en strategi där investerare imiterar insynspersoner ska vara lönsam krävs att det går 

att urskilja transaktioner med starkt informationsvärde från transaktioner med svagt 

informationsvärde. 

 

Utifrån forskning på området har flera bolag (Exempelvis Atmergo, Investtech och Sci-

entia) på 2000-talet utvecklat olika handelsstrategier som baseras på insynspersoners 

                                                
1 Någon som genom sin ställning i ett börsbolag anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till 
kurspåverkande information som ännu inte är offentlig om detta bolag (Finansinspektionen, 130503). 
2 Insynsregistret innehåller uppgifter om börsbolagens insynspersoner och det innehav som de och deras 
närstående har av aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument i bolaget. 
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transaktioner. Handelsstrategierna har utvecklats med olika framgång, vilket visar på 

områdets komplexitet och att modellerna som utvecklats för att urskilja transaktioner 

med högt informationsvärde kan förbättras. Genom att ytterligare studera insynsperso-

ners motiv till transaktioner i eget bolag samt möjliga orsaker till varför de tenderar att 

överavkasta, vill vi bidra till ökad kunskap på området.  

1.2 Problemdiskussion 

Baesel & Stein (1979), Seyhun (1998) samt Lakonishok och Lee (2001) har visat att 

insynspersoner genom handel i eget bolag tenderar att överavkasta i förhållande till 

marknaden i stort. Det råder dock delade meningar om varför insynspersoner kan uppnå 

överavkastning. Aboody och Lev (2000) samt Seyhun (1998) förklarar att insynsperso-

ners överavkastning uppstår till följd av informationsasymmetri, det vill säga att insyns-

personer har ett informationsövertag gentemot andra marknadsaktörer. Lakonishok och 

Lee (2001) menar att insynspersoner på aggregerad nivå handlar utifrån en contrarian-

strategi. De tillägger att insynspersoner lyckas bättre än andra investerare som också 

följer en contrarian-strategi, tack vare att de är bättre på att förutse marknadsrörelser. 

Med detta som bakgrund menar vi det vara intressant att studera om insynspersoner 

själva anser sig ha ett informationsövertag och om informationsövertaget i så fall har 

någon inverkan på investeringsbeslut? Eller kan insynspersoners överavkastning förkla-

ras av att de är skickliga investerare? 

 

Tidigare forskning pekar på att investerare kan dra nytta av att bevaka hur insynsperso-

ner handlar i ett eget bolag (Seyhun, 1998; Lakonishok & Lee, 2001). Diskussioner har 

förts kring vilka transaktioner som har ett tillräckligt högt informationsvärde för att in-

vesterare ska kunna uppnå överavkastning genom handel baserad på informationen. 

Exempelvis har tidigare forskning visat på skillnader i informationsvärde mellan köp- 

och säljtransaktioner, storlek på transaktion, bolagsstorlek samt vilken position insyns-

personen innehar i bolaget (Seyhun, 1998; Lakonishok & Lee, 2001). Med anledning av 

att en avgörande faktor för framgång, vid tillämpadet av en handelsstrategi där investe-

rare imiterar insynspersoner, tycks vara att kunna urskilja transaktioner med högt in-

formationsvärde menar vi det vara av intresse att utifrån insynspersoners egna erfaren-

heter analysera tidigare forsknings resultat. 
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Som tidigare nämnts skärptes lagstiftningen kring insynshandel i början av 2000-talet. 

Tidigare forskning har uppmärksammat lagstiftningens effekt på insynspersoners handel 

i eget bolag. Seyhun (1998) har i sin studie observerat att säljtransaktioner historiskt sett 

har varit beloppsmässigt större än köptransaktioner. Ett mönster går att urskilja som 

tyder på att insynspersoner väljer att dela upp sina köptransaktioner i mindre delar. Sey-

hun förklara beteendet med insynspersoners rädsla för att överträda befintlig insynslag-

stiftning. Ke, et al. (2003) finner även de, utifrån ekonometrisk data, stöd för att insyns-

personers rädsla för att åka fast för illegal insynshandel inverkar på tidpunkten för 

transaktioner. Ke, et al. identifierar ett behov av vidare forskning för att förklara hur 

lagstiftningen påverkar insynspersoners handelsmönster. Vad anser insynspersonerna 

själva om den svenska lagstiftningen kring insynshandel? Framförallt, vilken inverkan 

har lagstiftningen på deras handelsbeteende? 

 

Vid en genomgång av tidigare forskning uppmärksammades att det saknas ett bredare 

perspektiv på vilken inverkan befintlig lagstiftning har på insynspersoners handel. Kan 

insynspersoners överavkastning vara en följd av lagstiftningen, då den förhindrar oför-

delaktiga handlingar? I denna studie avser vi analysera tidigare forskning samt anled-

ningen till varför insynspersoners tenderar att överavkasta på investeringar i eget bolag 

utifrån teorier inom behavioural finance. Psykologen och nobelpristagaren Daniel 

Kahneman har blivit hyllad för sin forskning inom beteende ekonomi. I Kahnemans bok 

”Thinking, fast and slow” från 2011 uppmanas individer att tänka långsammare för att 

förhindra att ofördelaktiga och impulsdrivna beslut fattas. I boken beskrivs människans 

tankeprocesser vid beslutsfattande och riskbedömning utifrån två teoretiska system, 

benämnda som System 1 och System 2. Brister hos de båda systemen gör att investerare 

hamnar i psykologiska fallgropar, vilka uppstår till följd av snedvridningar i människans 

tankeprocesser. Om insynspersoners handel påverkas av den befintliga lagstiftningen 

kan de tvingas tänka igenom sina beslut en extra gång. Kan den övervakande effekt som 

lagstiftnigen bidrar till vara en fördel för insynspersoner, även om de liksom övriga in-

vesterare hamnar i psykologiska fallgropar, då de har begränsad möjlighet till handel?  

 

Flertalet tidigare studier utgår från ekonometrisk data för att undersöka möjligheten att 

uppnå överavkastning genom att imitera insynspersoners transaktioner. Med utgångs-

punkt i intervjuer med insynspersoner avser vi skapa en djupare förståelse för insyns-
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personers transaktioner i eget bolag. Något vi anser vara ett viktigt steg i utredningen 

kring varför insynspersoner tenderar att uppnå överavkastning på investeringar i eget 

bolag.  

1.3 Syfte 

Studien syftar till att studera och kartlägga motiven bakom insynspersoners köp- och 

säljtransaktioner i eget bolag. Med hjälp av tidigare forskning samt en ny infallsvinkel i 

form av teorier inom behavioural finance analyseras varför insynspersoner tenderar att 

uppnå överavkastning på investeringar i eget bolag.  

1.4 Forskningsfrågor 

• I vilken utsträckning följer insynspersoner uttänkta strategier vid handel av fi-

nansiella instrument? 

• Vilka faktorer ligger bakom insynspersoners transaktioner i eget bolag? 

• Hur skiljer sig informationsvärdet för investerare i insynspersoners transaktion-

er? 

• Hur påverkas insynspersoner av befintlig lagstiftning gällande insynspersoners 

handel? 

1.5 Genomförande 

Studien har genomförts med utgångspunkt i åtta intervjuer med insynspersoner. Resultat 

från tidigare studier låg till grund för vilken information vi med våra intervjuer ville 

uppnå djupare förståelse kring. Den insamlade empirin har analyserats utifrån empirisk 

forskning och teorier inom behavioural finance. 

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsas till intervjuer med insynspersoner i svenska bolag noterade på OMX 

och Nasdaq OMX Stockholm. Studien omfattar enbart insynspersoner med en högre 

befattning inom sitt bolag, såsom styrelsemedlemmar, verkställande direktörer och eko-

nomichefer, då tidiga studier visat att deras transaktioner har det högsta informations-

värdet. 
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1.7 Forskningsbidrag 

Genom intervjuer med insynspersoner bidrar studien till en ökad förståelse för insyns-

personers motiv bakom transaktioner i eget bolag. En ökad förståelse för vad som driver 

insynspersoner till handel i eget bolag är viktigt i utredningen kring varför insynsperso-

ner tenderar att överavkasta på investeringar i eget bolag. Studien beskriver insynsper-

soners agerande ur en ny infallsvinkel och med hjälp av teorier inom behavioural fi-

nance presenteras en ny hypotes kring varför insynspersoner kan uppnå överavkastning 

på investeringar i eget bolag. Informationen är till nytta för forskare på området samt för 

såväl privata investerare som investmentbolag vid investeringsbeslut och utformandet 

av investeringsmodeller. 
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1.8 Disposition 

I dispositionen nedan ges en kortare beskrivning av respektive kapitel för att ge en 

överblick av studiens uppbyggnad. 

 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitlet beskriver genomförandet av studien. Diskussion förs kring valda metoder, in-

tervju- och analysteknik, studiens kvalitet samt använda källor. 

 

Kapitel 3 - Finansiell ekonomi 

Kapitlet presenterar en sammanfattning av tidigare forskning som är relevant för stu-

dien. Kapitlet presenterar även teorier inom behavioural finance, vilka utgör viktiga 

analysverktyg för den insamlade empirin. 

 

Kapitel 4 – Insynspersoners transaktioner i eget bolag 

Kapitlet innefattar de åtta intervjupersonernas erfarenheter gällande insynspersoner 

transaktioner i eget bolag.  

 

Kapitel 5 - Analys 

Här presenteras analysen av studiens empiriska material. Tidigare studier samt teorier 

inom behavioural finance utgör grunden för analysen. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

Här redovisas studiens resultat. Vi besvarar våra forskningsfrågor samt ger förslag till 

vidare studier på området. 
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2 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och de beslut som togs under 

arbetets gång motiveras. Vi redogör för hur intervjuerna planerades och genomfördes 

samt beskriver hur den insamlade informationen har sammanställts och analyserats. 

Slutligen granskar vi kritiskt vårt val av metod och diskuterar de metodproblem som 

uppkommit i studien. 

2.1 Val av ämnesområde 

Vårt intresse för ämnet väcktes efter diskussion med en person verksam i näringslivet 

som efterfrågade en studie likt denna. En efterföljande genomgång av vad som publice-

rats om insynspersoners handel i media och på internet bidrog till att vårt intresse stärk-

tes ytterligare. Vid en utförligare genomgång av tidigare forskning uppmärksammade vi 

en kunskapslucka, vilken en studie likt denna kunde bidra till att fylla. Tidigare forsk-

ning kring insynspersoners handel är framförallt av ekonometriskt slag, där hypoteser 

har utformats utifrån antaganden gjorda av författarna, vilka sedan har testats. Vår stu-

die bidrar därför till att ämnet analyseras utifrån en ny vinkel och med ett djupare per-

spektiv. Intervjuer som metod för insamling av empiri lämpade sig väl då insynsperso-

ners erfarenheter utgjorde en central del i studien. Genomgång av tidigare studier samt 

teorier och empirisk forskning inom behavioural finance utgjorde grunden till de inter-

vjuer vi genomfört med insynspersoner.  

2.2 Intervjuer 

Studien omfattar totalt åtta intervjuer med insynsregistrerade personer i bolag noterade 

på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Intervjupersonernas insynsställningar varierar från 

verkställande direktörer (VD) till styrelseledamöter. Tre av intervjupersonerna hade vid 

intervjutillfällena en insynsställning i eget bolag i form av VD medan resterande fem 

hade insynsställning till följd av sitt engagemang i ett eller flera bolag som styrelsele-

damöter. Tre av intervjupersonerna som vid intervjutillfällena hade en position i styrel-

sen har tidigare varit insynsregistrerade i form av VD. Verkställande direktörer utgjorde 

en viktig undersökningsgrupp i studien då tidigare forskning visat att VD har ett in-

formationsövertag gentemot övriga insynspersoner (Seyhun, 1998). Seyhuns studie 

gjorde det intressant att undersöka insynspersoners, vars insynsställningar har föränd-



METOD 

8	  
 

rats, reflektioner och tankar kring hur deras insyn och tillgång till information förändrats 

i och med en förändrad insynsställning. Det var av stort intresse att få reflektioner från 

insynspersoner som innehar insynsställning i flera olika bolag vars storlek varierar, då 

tidigare forskning visat att informationsövertaget är större i transaktioner utförda av 

insynspersoner i mindre bolag (Lakonishok och Lee, 2001).  

 

De åtta genomförda intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, men med inslag av 

ett strukturerat upplägg i form av en intervjudel med enkätliknande frågor. Vid en semi-

strukturerad intervjumetod får intervjupersonen stor möjlighet att själva belysa områden 

som personen anser är viktiga (Andersson, 2001), något som var relevant då studien 

syftar till att analysera insynspersoners beteende utifrån deras perspektiv. En alternativ 

intervjumetod hade varit att genomföra helt ostrukturerade intervjuer där standardise-

ringsgraden är låg och intervjuaren enbart utgår från fåtalet teman (Bryman & Bell, 

2005). Den låga standardiseringen bidrar då till mer nyanserade och uttömmande svar 

(Lundahl och Skärvad, 1999). Innan genomförandet av intervjuerna hade vi dock valt 

ut, med utgångspunkt i tidigare forskning samt teorier inom behavioural finance, intres-

santa områden som vi ville beröra under intervjuerna. Till följd av att vi ville säkerställa 

att de områden vi identifierat som intressanta diskuterades under respektive intervju, 

ansåg vi att en helt ostrukturerad intervjuform hade varit olämplig. Motivet till varför vi 

valde en semistrukturerad intervjuform istället för helt strukturerade intervjuer var för 

att behålla viss flexibilitet, då utrymme vid en semistrukturerad intervju ges för uppfölj-

ningsfrågor. På så vis uteslöts inte teorier tidigare forskning inte berört. Genom att viss 

frihet gavs till intervjupersonerna att styra intervjun kunde faktorer som inte framkom-

mit i tidigare forskning belysas, något vi ansåg vara viktigt, då vår studie så långt vi vet 

utgör den första på området med intervjuer som utgångspunkt. 

 

Ytterligare en fördel med att använda semistrukturerade intervjuer vid insamling av data 

är att det säkerställer en grad av jämförbarhet mellan de olika intervjuerna (Jacobsen, 

2002). Intervjuguiderna som förekom vid intervjuerna bidrog till att vi berörde liknande 

områden i samtliga utförda intervjuer, vilket underlättade för sammanställningen och 

analysarbetet av det insamlade materialet. Vi valde att inkludera en del med enkätlik-

nande frågor i intervjuguiden, där intervjupersonen fick gradera sina svar på en femgra-

dig skala, för att möjliggöra generalisering av framkomna resultat. 
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2.2.1 Urval 

Vid urvalet av intervjupersoner utgick vi från en lista över insynspersoners transaktioner 

i eget bolag som vi fick tillgång till genom företaget Atmergo. Listan utgjordes av 

transaktioner hämtade från Finansinspektionens register över insynspersoners transakt-

ioner mellan januari 2009 - januari 2013. Transaktionerna i listan inkluderade enbart 

insynspersoner som har insyn i bolag på Large-, Mid- eller Small Cap på Stockholms-

börsen Nasdaq OMX och enbart de köp- eller säljtransaktioner som överstigit 1000 ak-

tier.  

 

Listan över transaktioner låg till grund för urvalet av intervjupersoner. Insynspersonerna 

rangordnades utifrån antalet transaktioner genomförda under den studerade perioden. 

Valet att välja de personer som varit aktivast i sitt handlande motiveras med att det är av 

intresse att studera personer som har genomfört flera transaktioner, då de har fler trans-

aktioner att diskutera kring och därmed troligtvis kan bidra med utförligare information 

och reflektioner. Vidare togs hänsyn till vid vilken tidpunkt transaktionerna utförts, då 

det vid nyligen genomförda transaktioner är troligare att intervjupersonen har ett tydligt 

minne av händelsen (Wärneryd, 1993). Vi är medvetna om att den valda urvalsmetoden 

inte bidrar till ett representativt urval av intervjupersoner ur ett sannolikhetsperspektiv. 

Studien syftar dock inte till att kartlägga en population, varvid vi anser att ett sannolik-

hetsurval är av mindre vikt. Fokus var istället att säkerställa att intervjupersonerna 

kunde reflektera över och bidra med erfarenheter som var aktuella för att uppnå studies 

syfte. 

2.2.2 Förberedelser 

Intervjupersonerna kontaktades via mejl då det var svårt att hitta direktnummer till mer-

parten av urvalet. I mejlet presenterades information kring oss och studien samt en kort-

fattad beskrivning av syftet, där vi var tydliga med att klargöra att studien inte omfat-

tade illegal insynshandel. Insynshandel kan vara ett känsligt ämne, varför vi ansåg det 

vara av stor vikt att tydliggöra att studien enbart omfattade insynshandel klassad som 

laglig, för att inte riskera en negativ inställning till studien. Vi informerade om de etiska 

aspekter som förelåg, där samtliga intervjupersoner som valde att delta i en intervju 

skulle få vara anonyma och all information som framkom skulle behandlas konfidenti-

ellt, för att öka chanserna för deltagande.  
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En avgörande faktor för kvaliteten på information som ges under en intervju är intervju-

arens tidigare erfarenhet och skicklighet (Andersson, 2001). Innan intervjuerna genom-

fördes skedde därför förberedelser i form av inläsning av litteratur på området intervju-

teknik. Mycket tid lades på utformningen av intervjuguiderna för att stärka den interna 

validiteten. Två liknande intervjuguider utformades, där den ena var anpassad till perso-

ner med insynsställning i ett bolag och den andra var utformad till personer med insyns-

ställning i flera bolag. I huvuddrag var intervjuguiderna identiska men med ett fåtal till-

lägg och omformuleringar i guiden som riktade sig till insynspersoner med insyn i flera 

bolag. Utformandet av intervjuguiderna genomfördes efter en genomgång av tidigare 

studier kring insynspersoners handel samt teorier inom behavioural finance. Vid ge-

nomgång av teorier inom behavioural finance tog vi hjälp av en forskare på området 

vilken tipsade om relevanta teorier som gick att koppla till insynspersoners handel. In-

tervjuguiderna utformades för att testa antaganden gjorda i tidigare forskning samt be-

lysa och analysera insynspersoners beteende utifrån teorier inom behavioural finance, 

såsom teorin om Två system samt psykologiska fallgropar. Stöd och konstruktiv kritik 

från vår handledare var till stor hjälp under utformningsprocessen av intervjuguiderna.  

 

Intervjuguiderna var uppdelade i tre delar; du som insynsperson, handel med finansiella 

instrument samt dina erfarenheter. Den första delen utgjordes av grundläggande frågor, 

där majoriteten var faktafrågor, vilka intervjupersonerna enkelt svarade på. De inle-

dande frågorna var dels till för att få intervjupersonerna att känna sig trygga i situation-

en och dels till för att få bakgrundsinformation som underlättade för att ställa relevanta 

uppföljningsfrågor under senare delar av intervjuerna. Den andra delen av intervjugui-

derna bestod av 21 stycken enkätfrågor, där intervjupersonerna fick gradera sina svar på 

en femgradig skala. Trots den enkätliknande strukturen informerades intervjupersonerna 

innan intervjuerna påbörjades om att det var tillåtet att följa upp med ett utförligare svar. 

Uppföljningsfrågor ställdes i de fall då intressanta områden berördes där vi ville ha mer 

information. Den tredje delen utgjordes av mer öppna frågor som formulerats utifrån 

samma teman som berörts under den andra delen av intervjun. Vi valde att återkomma 

till samma teman flertalet gånger, dock med skilda infallsvinklar, för att ytterligare 

stärka validiteten och säkerställa att vi mätte det vi avsåg att mäta. 
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Vi valde att inte låta intervjupersonerna ta del av intervjuguiderna i förväg då vi ville ha 

spontana reaktioner och reflektioner på berörda teman. Då intervjuerna syftade till att 

intervjupersonerna skulle reflektera över egna erfarenheter och upplevelser ansåg vi inte 

att det var nödvändigt att låta intervjupersonerna läsa igenom intervjuguiden i förbere-

dande syfte, då det troligtvis inte hade bidragit till att ytterligare information framkom-

mit. 

2.2.3 Genomförande 

Innan intervjuerna ägde rum övervägdes olika alternativ gällande hur genomförandet av 

intervjuerna skulle gå till, något som är av stor vikt då valen kan få en inverkan på re-

sultatet. Totalt genomfördes åtta intervjuer, varav sex var personliga och resterande två 

genomfördes över telefon. Att övervägande mängden intervjuer skedde genom person-

liga intervjuer var för att vi ville skapa en relation till intervjupersonen, i ett försök att 

bygga upp ett förtroende som underlättar vid samtal om känslig information (Anders-

son, 2001). Vid en personlig intervju kan intervjupersonen beteende studeras för att 

upptäcka vad under intervju som uppfattas som känsligt. Om intervjupersonen känner 

sig obekväm i situationen kan frågorna anpassas för att lättare komma åt relevant in-

formation (Bryman & Bell, 2005).  

 

Studiens två telefonintervjuer genomfördes under ett senare skede av studien, efter fler-

talet misslyckade försök att få till personliga intervjuer. Till skillnad från personliga 

intervjuer kan det vara svårt att skapa en relation till intervjupersonen över telefon, vil-

ket i sin tur kan bidra till mindre utförliga och uppriktiga svar. Tack vare att telefonin-

tervjuerna genomfördes i ett senare skede, menar vi dock att vi fått tillgång till likvärdig 

information som om intervjun hade ägt rum på intervjupersonens kontor. Innan genom-

förandet av telefonintervjuerna hade merparten av de personliga intervjuerna ägt rum 

vilket bidrog till att vi kände oss trygga i våra intervjuguider. Därmed kunde vi vara 

uppmärksamma på att ställa relevanta uppföljningsfrågor och förbättra informationsvär-

det i telefonintervjuerna. 

 

Under samtliga intervjuer deltog båda uppsatsförfattarna för att underlätta inför analys-

arbetet, då vi båda skulle ha en god översikt över det insamlade materialet. En risk med 

att genomföra intervjuer med två intervjuare är att det kan leda till förvirring där inter-
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vjuarna pratar i mun på varandra eller avbryter varandra. Innan genomförandet av inter-

vjuerna skedde därför en uppdelning av ansvarsområden, där den ena hade ansvaret för 

del ett och tre av intervjuguiderna och den andra ansvarade för del två av intervjugui-

derna. En annan negativ aspekt med att genomföra intervjuer med två intervjuare är att 

det kan bidra till att intervjupersonen känner sig underlägsen, vilket försämrar inter-

vjuns kvalitet (Andersson, 2001). Vi menar dock att det inte utgjorde något problem i 

studien då samtliga intervjupersoner är högt uppsatta personer som har tidigare erfaren-

heter av att bli intervjuade och är vana med att prata inför flera personer.  

 

Intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats, då det är viktigt att 

välja en intervjuplats där personen känner sig trygg och säker. Det finns dock risker 

med att genomföra intervjun på en arbetsplats då det finns många störningsmoment som 

kan uppstå, tillexempel telefonsamtal eller kollegor (Andersson, 2001). För att mini-

mera eventuella störningsmoment genomfördes därför intervjuerna i avskilda mötesrum 

på respektive intervjupersons arbetsplats.  

 

För att underlätta inför analysarbetet bad vi om samtliga intervjupersoners tillåtelse att 

få spela in intervjuerna. Genom att spela in och därefter transkribera intervjuerna mins-

kar risken för minnesförvrängningar och det möjliggör användandet av direkta citat vid 

presentation av empirin (Bryman & Bell, 2005).  Av de åtta intervjuer som genomförts 

fick vi tillåtelse att spela in sju. Genom att spela in intervjuerna behövdes inte lika 

grundliga anteckningar föras under själva intervjun, vilket bidrog till att större fokus 

kunde läggas på att lyssna och därmed vara mer närvarande för att kunna ställa uppfölj-

ningsfrågor på intressanta svar (Andersson, 2001). Risken vid inspelning är dock att 

intervjupersonen känner sig obekväm i situationen då allt som sägs kommer att bevaras 

(Bryman & Bell, 2005). För att minska inspelningens effekt på intervjupersonernas svar 

gav vi tydliga instruktioner om vad som skulle hända med materialet under och efter 

studiens genomförande. Vi är medvetna om att sammanställningen av intervjun där in-

tervjupersonen inte ville bli inspelad inte är lika omfattande som de övriga. Genom 

dataskrivna anteckningar under intervjun samt minnesanteckningar kring områden som 

uppfattats som intressanta direkt efter intervju anser vi dock att vi fått tillgång till lik-

värdig information. 
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Alla deltagande intervjupersoner har varit anonyma för att ytterligare minska effekten 

av att intervjuerna spelades in och för att få intervjupersonen att känna sig trygga i situ-

ationen. Insynspersoners handel i egna bolag kan vara ett känsligt ämne, då bland annat 

rädsla för att transaktioner ska klassas som illegala har påvisats i tidigare studier. Då 

studien inte syftar till att ge svar på hur en specifik insynsperson tänker i ett visst bolag 

anser vi att namn på personerna och informationen om i vilka bolag insyn föreligger 

inte hade förbättrat studiens kvalitet. 

2.3 Analys av data 

Vid analysen av våra utskrivna intervjuer använde vi kodning för att förenkla hantering-

en av den information vi samlat in. Det råder delade meningar om vad kodning inom 

kvalitativ forskning innebär (Silverman, 2005; Bryman, 2008). Den kodning vi tilläm-

pat kan ses ligga i gränslandet till tematisk analys, vilket är ett ytterligare angreppssätt 

inom kvalitativ forskningsdesign och kan ses vara en mjukare form av kodning. Den 

vanligaste kritiken mot kodning inom kvalitativ dataanalys är risken för att kontexten i 

det som sagts går förlorad, i vårt fall i intervjuerna (Bryman, 2008). Vår medvetenhet 

kring problemet samt att vår kodning kan ses ligga i gränslandet till tematisk analys 

menar vi motverkade problemet med en förlorad kontext. Målet i vår analys av intervju-

erna har varit att inte enbart ta hänsyn till det som sagts utan även till hur intervjuperso-

nen valt att uttrycka sig. I vårt kodningsförfarande utgick vi från tidigare forskning och 

teorier inom behavioural finance för att bryta ner den insamlade empirin och bygga upp 

den till en mer lätthanterlig datamängd. Därefter har datamängden analyserats utifrån 

tidigare empirisk forskning och de valda teorierna inom behavioural finance.    

2.4 Studiens kvalitet 

En studies tillförlitlighet, styrka och överföringsbarhet diskuteras inom samhällsveten-

skapen vanligen i relation till begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 2008).  

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet anger forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet (Kvale & Brink-

mann, 2009). Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att det handlar om huruvida ett re-

sultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Användningen av 

dokumentstudier och intervjuer innebär att vi använt flera datakällor, något som bidragit 
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till att öka studiens tillförlitlighet i de fall då flera datakällor varit samstämmiga. Vi 

valde att utgå från likartade intervjuguider i samtliga genomförda intervjuer, något som 

också inverkat positivt på studiens reliabilitet då vi kunde jämföra svaren från samtliga 

intervjupersoner. Eftersom våra intervjuguider bestod av såväl enkätliknande frågor 

som djupare frågor har vi kunnat ställa liknande frågor på flera olika sätt vilket ytterli-

gare stärkt reliabiliteten. Vi har valt att presentera våra intervjuguider i appendix3 då det 

möjliggör för andra att genomföra en likartad studie. Reliabiliteten stärktes ytterligare 

av att vi spelade in våra intervjuer, då det möjliggjorde en god redogörelse av intervju-

personernas erfarenheter.  

 

Respondentvalidering är en process där en forskare förmedlar sina resultat till de indivi-

der som på något sätt ingått i dennes studie (Bryman, 2008). Genom att använda re-

spondentvalidering har våra intervjupersoner kunnat bekräfta att de resultat vi förmedlar 

har god överensstämmelse med deras erfarenheter och berättelser, vilket är positivt för 

studiens reliabilitet. Vi har använt oss av den form av respondentvalidering där vi till 

samtliga intervjupersoner lämnat en redogörelse för vad som sagts under respektive 

intervju. Bryman (2008) tar upp att respondentvalidering kan leda till defensiva reakt-

ioner hos deltagarna, i vårt fall intervjupersonerna, där någon ibland kan komma att 

vilja censurera delar av vad som sagts. Vi menar att vi minskade denna risk i studien 

genom intervjupersonernas anonymitet. Det faktum att intervjupersonerna är anonyma 

kan dock ha en negativ inverkan på studiens reliabilitetsgrad då det försvårar för repli-

kering av studien. Vi ansåg dock att anonymitet var viktigt för att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga i att diskutera fritt kring våra frågor samt att intervjupersonernas 

identitet i sig inte hade tillfört något värde till studien.   

 

Den empiri som samlats in är beroende av de i studien inkluderade individerna och de-

ras erfarenheter. Vi har försökt presentera en så fullständig och tillgänglig redogörelse 

av studien som möjligt, men vi menar trots detta att det kan finnas svårigheter i att re-

plikera studien då just intervjuer är en central del av undersökningen och intervjuperso-

nerna varit anonyma. Det som bidragit till att öka studiens reliabilitet är att vi intervjuat 

olika typer av insynspersoner, såväl insynspersoner i olika och olika stora bolag som 

insynspersoner på olika positioner i bolagen. I intervjuerna utgick vi från relativt hårt 

                                                
3 För intervjuguider, se appendix 1 och 2. 
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strukturerade intervjuguider där fokus många gånger låg på insynspersoner i allmänhet 

och inte på individnivå, vilket ytterligare stärkt reliabiliteten i studien och ökat möjlig-

heten för replikering.  

2.4.2 Validitet 

Validitet hänför sig vanligen till giltigheten, sanningen, riktigheten och styrkan i ett 

yttrande (Kvale & Brinkmann, 2009). Det handlar om huruvida studien mäter det den 

syftar till att mäta (Bryman, 2008). Bryman beskriver att validitet kan delas upp i intern- 

respektive extern validitet. Han beskriver att intern validitet anger om slutsatsen i stu-

dien är hållbar eller inte medan extern validitet berör huruvida de resultat som inhämtats 

i studien kan generaliseras över studiens valda ämnesområde. Valideringen bör vara 

inbyggd i hela forskningsprocessen med ständig kontroll av resultatens trovärdighet, 

rimliget och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009), något vi försökt att tillämpa.   

 

Vår interna validitet har styrkts genom att vi i våra intervjuer har utgått från intervju-

guider som byggts upp utifrån våra forskningsfrågor, tidigare studier och valda teorier 

inom behavioural finance. Intervjuguiderna hjälpte oss att hålla intervjuerna inom ra-

men för vår studie, vilket förenklade och ökade hållbarheten i sammanställningen av 

empirin och analysen. Eftersom vi många gånger frågade intervjupersonerna liknande 

saker på flera olika sätt, tack vare den enkätliknande delen i intervjuerna, har vi ytterli-

gare stärkt giltigheten i intervjupersonernas yttranden. Det faktum att största delen av 

intervjuerna genomfördes personligen bidrog ytterligare till att stärka den interna validi-

teten. Att vi använt oss av respondentvalidering var ett viktigt steg i processen mot en 

stark validitet då det minskade risken för missförstånd och feltolkningar av den inform-

ation vi inhämtat med hjälp av intervjuerna.    

  

Den externa validiteten i studien har vi försökt upprätthålla genom att presentera en 

tydlig redogörelse för hur vi genomfört studien samt tillhandahållandet våra intervju-

guider för att möjliggöra en replikering. Studien bör kunna replikeras på den svenska 

marknaden men även på andra marknader där liknande lagstiftning kring insynsperso-

ners handel med finansiella instrument existerar. Dock kan eventuella oskrivna regler 

och praxis på andra marknader tänkas leda till att ett annat resultat uppnås vid genomfö-

randet av en studie likt denna.    
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2.5 Källkritik 

Vi har i studien använt oss av både primära och sekundära källor. Oavsett vilken typ av 

källa det rör sig om är det viktigt att ha ett kritiskt synsätt till de källor som inkluderas i 

studien (Lundahl & Skärvad, 1999).    

 

De primära källor vi använt i studien är de intervjuer vi genomfört. Viktigt att tänka på 

när det gäller just intervjuer är att de svar som fås kan vara vinklade av den individ som 

intervjuas samt att intervjupersonen kan välja att utelämna information som egentligen 

kan vara av stor vikt för studien. Ämnet vi berör kan till viss del anses vara känsligt och 

personligt varför vi inte kan garantera att intervjupersonerna inte undanhållit informat-

ion eller vinklat sina svar. Vi har lagt upp och styrt våra intervjuer för att minimera pro-

blemet, samt att vi i vår analys försökt ta hänsyn till hur intervjupersonerna agerat under 

intervjuerna och på vilket vis de lagt fram sina svar. Det faktum att intervjupersonerna 

varit anonyma bör också bidra till att risken för undanhållen eller vinklad information 

minskat.  

 

Tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska källor är 

de huvudsakliga sekundära källor vi använt i studien. Vid användningen av sekundära 

källor är det viktigt att ha i åtanke att data som hämtas riskerar att exempelvis vara 

ofullständig, grundad i tveksamma urval eller vinklad (Lundahl & Skärvad, 1999). Ge-

nom att göra en grundlig litteraturgenomgång kunde vi jämföra olika källor och när 

flera källor var eniga ökar det trovärdigheten till studiens resultat. Vi har vidare använt 

välrefererad litteratur och enbart publicerat material vad gäller vetenskapliga artiklar. 

De tillämpade elektroniska källorna är utgivna av tillförlitliga myndigheter såsom Fi-

nansinspektionen och materialet hämtat från dessa sidor är framförallt lagtext varför 

informationen bedöms vara tillförlitlig.  
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3 Finansiell ekonomi 

Nedan presenteras en sammanfattning av tidigare forskning som är relevant för studien. 

Vår förhoppning är att det ska ge läsaren en god inblick i tidigare forskningsresultat, då 

dessa har utgjort en del av grunden för vår studie. Kapitlet presenterar även teorier inom 

behavioural finance, vilka utgör viktiga analysverktyg för vår insamlade empiri då teo-

rierna ämnar bidra till en ny infallsvinkel vid analys av varför insynspersoner tenderar 

att uppnå överavkastning. 

3.1 Tidigare studier 

Seyhun var tidigt aktiv inom forskningen kring insynspersoners handel och har publice-

rat flertalet studier samt en bok inom ämnet. I en av hans tidigare studier publicerar han 

stöd för att insynspersoner kan uppnå överavkastning genom sitt informationsövertag, 

då informationsövertaget bidrar till att de lättare kan förutse kursutvecklingen (Seyhun, 

1986). Studien grundar sig på 60 000 transaktioner utförda av insynspersoner under 

perioden 1975 - 1981 och visar att insynspersoners köptransaktioner sker innan en ök-

ning i aktiekursen medan säljtransaktioner sker i perioder som föregår kursfall. 

 

Baesel och Stein (1979) har genomfört en studie där de jämfört slumpmässiga månatliga 

transaktioner utförda av investerare och insynspersoner, för att utröna om insynsperso-

ner uppnår en högre riskjusterad avkastning än andra investerare till följd av ett inform-

ationsövertag. De använder i sin studie historiska transaktioner på den kanadensiska 

börsen från perioden januari 1968 - december 1972 för att genomföra analyser av eko-

nometriskt slag. Baesel och Steins studie visar att insynspersoner uppnår högre avkast-

ning jämfört med andra investerare. Vidare visar studien att överavkastningen uppnås 

först flera månader efter det att transaktionen genomförts, vilket de menar bero på tids-

fördröjningen från det att transaktionen genomförts till dess att den blir publik. Baesel 

och Stein ifrågasätter om insynspersoners överavkastning enbart kan förklaras av in-

formationsasymmetri eller om insynspersoner kan anses vara bättre på att genomföra 

analyser och därför bör ses vara skickliga investerare. De påpekar att vidare studier 

inom området bör genomföras. 
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Lakonishok och Lee (2001) genomförde en omfattande studie gällande insynspersoners 

transaktioner i eget bolag vilken flertalet andra forskare inom samma genre hänvisar till. 

Studien utreder insynspersoners aktiviteter i samtliga bolag noterade på NYSE, AMEX 

och Nasdaq mellan 1975 - 1995. Lakonishok och Lee finner i sin studie att insynsperso-

ner på aggregerad nivå följer en contrarian-strategi samt att insynspersoner är bättre på 

att förutse kursrörelser än andra contrarian-investerare. De tillägger att insynspersoner 

tack vare sin förmåga att förutse kursrörelser uppnår högre avkastning än andra investe-

rare som också följer en contrarian-strategi. 

 

Även Kallunki, et al. (2009) syftar till att undersöka vad som, utöver informationsöver-

tag, kan motivera insynspersoner till handel i eget bolag. De har genom tillgång till de-

taljerade uppgifter gällande svenska insynspersoners ekonomiska situationer kunnat 

studera och ekonometriskt analysera motiven bakom insynspersoners transaktioner. De 

studerade uppgifterna är hämtade från perioden januari 2000 - december 2005 och inne-

håller information gällande enskilda insynspersoners aktieinnehav i såväl det egna bola-

get som övriga bolag, lön samt innehav av andra skattepliktiga tillgångar. I studien fin-

ner författarna stöd för att det är fler faktorer än informationsövertag som motiverar 

insynspersoner till handel, framförallt vid säljtransaktioner. Återbalansering av befintlig 

portfölj, skatteplanering samt diverse fallgropar inom behavioural finance identifieras 

som viktiga inverkande faktorer. Kallunki, et al. beskriver exempelvis att insynsperso-

ner tenderar att behålla förlustaktier medan försäljning sker av vinstaktier, något som 

inom behavioural finance benämns som disposition effect. 

 

Seyhun (1986) har visat att olika transaktioner utförda av insynspersoner har olika högt 

informationsvärde för investerare. Han identifierar att vilket informationsvärde en 

transaktion har för investerare beror på vilken position en insynsperson har i ett bolag. 

Högt uppsatta personer, såsom verkställande direktörer är mer insatta i bolagets verk-

samhet och kan därmed bättre förutse framtida kursutveckling. Enligt en analys av 

kvantitativ data utförd av Seyhun (1998) finner han stöd för att styrelsemedlemmar 

överavkastar på transaktioner i eget bolag, dock inte i samma utsträckning som verkstäl-

lande direktörer. Vidare pekar hans studie på att insynspersoner i form av större aktiein-

nehavare inte uppnår överavkastning, varför deras tranasaktioner anses sakna informat-

ionsvärde för investerare. Seyhun framhåller dock att det gäller generellt sett och där-
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med kan det finnas enskilda transaktioner utförda av större aktieinnehavare som har 

informationsvärde. Seyhuns studie visar att transaktionens storlek är av betydelse för 

hur högt informationsvärdet är, där större transaktioner indikerar ett högre informat-

ionsvärde. Dock antar han att de allra största transaktionerna kan förklaras av maktbe-

hov bland insynspersoner. Lakonishok och Lee (2001) har identifierat att insynsperso-

ners förmåga att förutse kursutveckling är som starkast i mindre bolag, vilket de förkla-

rar med att marknadseffektiviteten i mindre bolag är lägre. Författarna framhåller att 

insynspersoners transaktioner enbart har ett informationsvärde för investerare när det 

rör sig om köptransaktioner i medelstora- och små bolag. Lakonishok och Lee diskute-

rar att en förändring skett över tid där bolag allt oftare använder bonusprogram som 

innefattar tilldelning av aktier. Tilldelningen av aktier har lett till att antalet säljtransakt-

ioner genomförda av insynspersoner ökat, vilket i kombination med att det finns många 

anledningar till att sälja aktier, anses ha bidragit till säljtransaktioners avsaknad av in-

formationsvärde för investerare. Lakonishok och Lee menar att det är en komplicerad 

strategi att som investerare imitera insynspersoner för att uppnå god avkastning. Det 

största informationsvärdet finns i mindre bolag där transaktionskostnaderna är höga, 

samtidigt som de större bolagen utgör de största delarna av världens börser.  

 

Då Seyhuns studie utfördes för flera decennier sedan har förutsättningarna förändrats till 

följd av införandet av skärpta regleringar gällande insynspersoners transaktioner. Det 

finns dock även senare studier som förklarar insynspersoners överavkastning med att 

insynspersoner har ett informationsövertag (Aboody och Lev, 2000). Aboody och Lev 

har i sin studie undersökt hur insynspersoners avkastning skiljer sig åt mellan insyns-

personer verksamma i bolag med stort fokus på forskning och utveckling (FoU) i jämfö-

relse med insynspersoner verksamma i bolag där FoU inte existerar eller endast finns i 

låg grad. Studien är av kvantitativ karaktär och använder sig av historisk data från peri-

oden januari 1985 - december 1997. Aboody och Levs studie visar att insynspersoner 

verksamma i FoU-satsande bolag uppnår högre avkastning, något de förklarar med att 

stora FoU-satsningar leder till ett större informationsövertag för insynspersoner. Vidare 

visar de i sin studie att insynspersoner hinner göra överavkastning innan information om 

transaktionen blivit publik samt att investerare reagerar i högre grad när en insynsperson 

handlar i ett FoU-intensivt bolag än i andra bolag.  
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Brochet (2010) har studerat hur informationsvärdet i transaktioner utförda av insynsper-

soner förändrats efter att The Sarbanes-Oxley act, en reglering som gjorde att insynsper-

soner måste rapportera in sina transaktioner snabbare än tidigare, infördes 2002. Resul-

tatet av hans studie av samtliga transaktioner utförda av högt uppsatta chefer mellan 

1997 - 2006 visar att den snabbare rapporteringen av transaktioner utförda av insynsper-

soner minskar informationsasymmetrin mellan insynspersoner och andra investerare, 

samt att förändringen är som störst gällande mindre bolag. Investerares möjlighet att dra 

nytta av information från insynspersoners transaktioner har ökat efter den skärpta lag-

stiftningen enligt Brochet.   
 

Ke, et al. (2003) undersökte genom ekonometrisk analys hur insynspersoner utnyttjar 

sitt informationsövertag gällande bolags framtida resultat genom att studera förändring-

ar i insynspersoners handelsmönster perioden innan ett så kallat break i kursutveckling-

en uppstår. En period då flera stigande kvartalsresultat, där en resultatökning respektive 

minskning mäts i förhållande till samma kvartal föregående år, efterföljer varandra be-

nämns av författarna som en string.  En string avslutas då resultatet för nuvarande kvar-

tal understiger föregående års kvartalsresultat och benämns då istället som ett break. 

Enligt tidigare studier är det statistiskt signifikant att ett break efterföljs av en nedgång i 

aktiekursen. Genom att studera insynspersoners handelsmönster perioden före ett break 

visar studien att insynspersoners handelsfrekvens ökar nio - tre månader innan ett break, 

vilket tyder på att insynspersoner utnyttjar information som ännu inte är känd för all-

mänheten. I studien finner Ke, et al. inget statistiskt stöd för någon skillnad i handels-

frekvens de två - en månaderna närmast föregående ett break, vilket de förklarar med 

insynspersoners rädsla för att åka fast för illegal handel i och med den skärpta lagstift-

ningen. Ke, et al. visade att insynspersoners rädsla för att åka fast för illegal insynshan-

del inverkar på tidpunkten för utförandet av transaktioner. Ke, et al. identifierar ett be-

hov av vidare forskning för att förklara hur lagstiftningen påverkar insynspersoners 

handelsmönster. 

3.2 Behavioural finance 

Teorin om den effektiva marknaden dominerade inom forskningen i finansiell ekonomi 

under 1970-talet (Shiller, 2003). Många av de modeller som utvecklades inom den ef-

fektiva marknadshypotesen, för att beskriva vad som påverkar aktiekursen, visade på 
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brister i förmåga att avspegla verkligheten. Forskningen under slutet av 1970-talet vi-

sade allt fler anomalier, det vill säga undantag som skiljde sig från befintlig verklighets-

uppfattning. Anomalier såsom bland annat small-firm effect, january effect och weekend 

effect påträffades, vilket ledde till att forskare började ifrågasätta om den klassiska fi-

nansiella teorin var tillräcklig för att förklara vad som reflekteras i aktiepriser (Shefrin, 

2000). I ett försök att förklara de svängningar i aktiekursen som inte rymdes inom de 

befintliga modellerna började forskare inkludera psykologiska och sociologiska tanke-

sätt, vilket utvecklades till det som idag kallas för behavioural finance.                    

Genom flera experiment (Tversky & Kahneman, 1971; Tversky & Kahneman, 

1973) upptäcktes kognitiva snedvridningar i människans tankeprocesser. Resultaten 

som framkom ansågs till en början visa att människans beteende är irrationellt. Daniel 

Kahneman och Amos Tversky presenterade i sin studie från 1974 tre heuristiker4, be-

nämnda som representativness, availability och adjustment & achoring. Vanligtvis fun-

gerar heuristiker effektivt vid beslutsfattande under osäkerhet, men ibland leder använ-

dandet till att systematiska och förutsägbara fel uppstår. Resultaten från studierna visade 

att människan inte agerar fullt så rationellt som det antagits inom den effektiva mark-

nadenshypotesen, men dock inte helt irrationellt då de kognitiva snedvridningar som 

uppstår till följd av användandet av heuristiker är förutsägbara. 

3.2.2 Två system 

Teorin om Två system utvecklades i försök att förklara resultaten som framkom under 

nämnda experiment. Studierna som publicerades uppmärksammade att det fanns skill-

nader mellan hur forskare antagit att människans tankeprocess vid beslutsfattande fun-

gerar och vad som sker i verkligheten. Genom forskning inom kognitiv psykologi för-

klarades skillnaden mellan den deskriptiva och normativa beskrivningen med att männi-

skans tankeprocess består av två teoretiska system (Stanovich & West, 2000). För att 

kunna fatta beslut måste människan kunna registrera, utvärdera och analysera såväl den 

interna som externa verkligheten och det är dessa processer som innefattas av de två 

kognitiva systemen. Systemen benämns som System 1 och System 2, en benämning 

                                                
4 En heuristik används för att göra troliga antaganden och för att välja eller generera hypoteser, men in-
nebär i sig inte ett rättfärdigande eller en förklaring av dessa hypoteser. 
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som psykologerna Keith Stanovich och Richard West presenterade i sin studie från 

2000. De två systemen beskrivs som två olika aktörer med varsin unik uppsättning av 

förmågor, begränsningar och funktioner. 

System 1 beskrivs enligt Stanovich & West (2000) som intuitivt och impulsivt, där tan-

kar sker automatiskt och snabbt utan vidare reflektion. System 1 utvärderar ständigt vad 

som sker inuti och utanför psyket och tillhandahåller fortlöpande bedömningar av situat-

ioner utan att någon större ansträngning krävs. Till skillnad från de automatiska proces-

ser som sker i System 1 är System 2 beroende av att uppmärksamhet ägnas åt uppgiften. 

System 2 utgörs av kontrollerande processer och är det enda systemet som klarar av att 

följa regler, jämföra alternativ med flera variabler och utföra medvetna val. Huvudupp-

giften för System 2 är att övervaka och kontrollera den information som har generats 

genom System 1. Tabell 1 nedan sammanfattar de två systemens egenskaper. 

System 1 (Det intuitiva systemet) System 2 (Det analytiska systemet) 
Impulsivt Resonerande 
Automatiskt Kontrollerat 
Snabbt: Vill agera direkt Långsammare: Söker i minnet 
Omedvetet 
Emotionellt: Känslostyrt 

Medvetna val 
Logiskt: Vad är klokt? 

Liten ansträngning 
Kodar verkligheten till konkreta bilder, 
metaforer och narrativ 

Kräver koncentration 
Kodar verkligheten till abstrakta symbo-
ler, ord och siffror 

Tabell 1. Sammanfattning av System 1 och System 2 (Modifierad tabell av Stanovich & 

West, 2000). 

När individer stöter på problem som involverar bedömning av sannolikhet eller fre-

kvens, tenderar individer att använda heuristiker (Wärneryd, 2001). Enligt Shefrin 

(2000) syftar begreppet heuristik till den process där individer utifrån egna slutsatser 

finner lösningar till problem genom så kallad trial and error. Användande av trial and 

error leder till att tumregler utvecklas och det är dessa tumregler som innefattas av be-

greppet heuristik. System 1:s automatiska agerande använder heuristiker för att fatta 

snabba beslut, utan någon större ansträngning (Kahneman, 2011). De heuristiker som 

finns lagrade i långtidsminnet har skapats utifrån kunskap genererad av System 2. Till 

följd av att människans korttidsminnes kapacitet är begränsad upp till sju händelser, 
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underlättar heuristiker vid tillfällen då snabbt beslutfattande är nödvändigt (Simon & 

Chase, 1973). 

Simon och Chase (1973) demonstrerade i sin studie, med hjälp av experiment inom 

schackspel, den mänskliga hjärnans förmåga att känna igen och lagra tusentals mönster. 

Studien syftade till att förklara vad som skiljer en skicklig schackspelare från en amatör. 

Simon och Chase visade att det inte är egenskaper som ett välutvecklat minne eller för-

måga att snabbt kunna fatta beslut som är avgörande. Det handlar snarare om hur lång 

tid, det vill säga hur många timmar, som spenderats åt att spela schack. Experter eller 

mästare inom schack har oftast varit aktiva i minst ett decennium och i jämförelse med 

amatörer visar studien att de ägnat mer än tio gånger så mycket tid åt uppgiften. En lik-

nande argumentation skulle enligt oss kunna användas för insynspersoner, då deras 

uppdrag ofta är långa engagemang där många timmar ägnas åt att studera det egna bola-

get. Insynspersoner borde därför kunna klassas som expert på det egna bolaget. 

Vidare visar Simon och Chases studie att allt eftersom tiden går blir det lättare för en 

schackspelare att känna igen mönster, tack vare att välutvecklade heuristiker lagras när 

kombinationer av drag studeras. Under en schackmatch ställs deltagarna inför oändligt 

många valmöjligheter. I en omgång finns omkring tio drag att välja mellan, vilket i sin 

tur leder till ytterligare tio vid nästa omgång. Det är under dessa omständigheter spelare 

med lång erfarenhet har fördel då deras System 1 har tillgång till heuristiker, vilket un-

derlättar för att snabbt värdera olika val av drag som kan antas leda till vinst. En erfaren 

schackspelare har studerat en del kombinationer av drag tusentals gånger vilket gör att 

de lagrats i långtidsminnet. När en expert utvärderar valmöjligheter kommer System 1 

genom lagrade heuristiker sortera ut möjliga drag, vilka sedan analyseras av System 2 

för att hitta den bästa kombinationen. Heuristiker lagrade i långtidsminnet triggar hjär-

nan att känna igen mönster, vilket bidrar till att det inte enbart är det kommande draget 

som analyserars, utan experter har ett längre perspektiv där de kan studera möjliga drag 

fyra - fem omgångar framåt. På samma sätt som schackspelare ser mönster när de stude-

rar en schackbräda menar vi att insynspersoner, tack vare att de under lång tid har stude-

rat sina bolag, borde lagra användbara heuristiker, vilket underlättar för att snabbt känna 

igen mönster. 
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Lika väl som heuristiker kan underlätta tankeprocesser, då det bidrar till att snabbare 

och automatiska slutsatser kan dras, kan användandet av heuristiker leda till systema-

tiska fel. Kahneman (2011) beskriver att System 1:s användande av heuristiker vid be-

dömning av den externa verkligheten kan bidra till att systemet delvis blir bortkopplat 

från verkligheten. Om de heuristiker som lagrats inte överensstämmer med verkligheten 

uppstår så kallade snedvridningar. Omedvetna misstag kommer begås vid förekom-

mande av snedvridningar, till följd av att System 1 arbetar automatiskt. System 1 kan 

lura hjärnan att se mönster där det egentligen inte finns några samband, då hjärnan i 

många fall har svårt att skilja på fakta och igenkännande. Det är enbart om System 2 

kopplas in för en mer analytisk och medveten tolkning av information som snedvrid-

ningar kan undvikas. 

Kahneman (2011) diskuterar den bidragande orsaken till varför en del individer är mer 

mottagliga för snedvridningar än andra. Intelligens anses inte göra individer immuna 

mot snedvridningar, utan det är snarare ett rationellt beteende eller det som av 

Kahneman benämns som engagemang som minskar risken för att begå misstag. I sam-

manhanget beskrivs engagemang med egenskaper som att vara alert, intellektuellt aktiv 

och mindre benägen att nöja sig med enkla svar. Forskning (Chaiken, Wood & Eagly, 

1996; Costa and McCrae, 1985; Janis and Mann, 1977, refererade i Montgomery, 2011) 

har funnit stöd för liknande slutsatser där kognitiva snedvridningar kan mildras genom 

att ersätta System 1-tänk med System 2-tänk. Genom att vara öppen för alternativ med 

grundliga analyser som underlag för beslutsfattande menar forskare att snedvridningar 

kan reduceras. En metod som visat sig vara effektiv för att ersätta System 1-tänk med 

System 2-tänk är att använda sig av tekniker vilka bromsar in processen för beslutsfat-

tande, för att tvinga individer till att reflektera över sina val. En möjlig följd av att in-

synspersoners handel är reglerad genom lagstiftning kan därför vara att System 2 an-

vänds i större utsträckning vid investeringsbeslut än System 1. Lagstiftningen kan in-

verka på investeringsbeslut då det finns begränsningar gällande när insynspersoner får 

handla, men även insynspersoners rädsla för att åka fast för illegal handel kan vara en 

bidragande faktor till ett analytiskt tänkande menar vi. 
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3.2.3 Psykologiska fallgropar 

De kognitiva snedvridringarna som kan orsakas av att System 1 använder sig av felakt-

iga heuristiker benämns inom behavioural finance som psykologiska fallgropar. Psyko-

logiska fallgroppar kan undvikas genom att koppla in system 2 för ett mer logiskt reso-

nemang, men till följd av att system 2 kräver ansträngning orkar det inte ständigt kon-

troller systems 1 agerande varför misstag begås. Det finns en rad identifierade psykolo-

giska fallgropar en individ kan gå i och vi presenterar de vi anser vara relevantast sett 

till insynspersoners handel med finansiella instrument. 

Overconfidence 

En välrefererad studie vilken ger stöd för att overconfidence ligger i människans natur 

är Ola Svensons (1981) ”Are We All Less Risky and More Skillful Than Our Fellow 

Drivers?”. Resultatet av Svensons studie visade på att majoriteten av undersökningsper-

sonerna ansåg sig vara skickligare och mindre riskfyllda i trafiken än en genomsnittlig 

förare. Kahneman (2011) beskriver att det är naturligt för System 1 att generera över-

drivna bedömningar, då System 1 alltid vill skapa sammanhängande berättelser av till-

gängliga bevis. Overconfidence beskrivs inom behavioural finance som att en investe-

rare tenderer att överskatta sin förmåga att fatta korrekta beslut, vilket leder till att inve-

steraren gör bristfälliga undersökningar av alternativ, samt misslyckas med att bedöma 

risk och avkastning på ett lämpligt sätt (Tvede, 2002). Tvede beskriver att overconfi-

dence gör att investerare i för stor grad anser att lyckade investeringar beror på skick-

lighet och inte tur eller marknadens utveckling i stort. Barber och Odean (2000) visar att 

overconfident investerare handlar oftare än andra investerare vilket leder till lägre av-

kastning. Odean (1999) beskrev att overconfidence kan göra att investerare säljer en väl 

presterande aktie för att köpa en sämre presterande aktie.  

 

Som vi beskrivit har forskning (Chaiken, Wood & Eagly, 1996; Costa and McCrae, 

1985; Janis and Mann, 1977, refererade i Montgomery, 2011) uppmärksammat att en 

individ vars beslutsfattande process bromsas in lättare kopplar på ett System 2-tänk och 

därmed tvingas till att föra ett logiskt resonomang kring sina val. Ke, et al. (2003) har 

visat att insynspersoners rädsla för att åka fast för illegal insynshandel bland annat på-

verkar när i tiden insynspersoner väljer att genomföra sina transaktioner. Om insynsper-
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soner påverkas av att deras handel är reglerad kan deras beslutsprocess antas vara in-

bromsad varför de lättare kopplar på ett System 2-tänk och därmed undviker ett over-

confident beteende i större grad än andra investerare. 

Availability bias 

Availability bias innebär att den information som är mest tillgänglig och vanligt före-

kommande är den information en individ grundar sina beslut i (Shefrin, 2000). Shefrin 

tar upp ett exempel där individer får besvara frågan: ”Vad är den vanligaste dödsorsa-

ken i USA, mord eller stroke?” Det är inte troligt att en individ vet svaret på frågan och 

individen kommer istället svara det alternativ den senast hörde talas om. Inom investe-

ring kan availability bias leda till att investerare överskattar framtida tillväxtmöjlighet-

er, samt förväxlar ett bra företag med en bra investering (Shefrin, 2000). Uppkomsten 

av availability bias kan många gånger förklaras av System 1:s bristfälliga förmåga att 

skilja på fakta och igenkännande (Kahneman, 2011).  

 

Insynspersoners speciella kunskap om eget bolag kan bidra till att det blir lättare att 

känna igen mönster och lagra dessa i långtidsminnet. Flertalet studier (Seyhun, 1986; 

Aboody & Lev, 2000) har visat att insynspersoners överavkastning kan förklaras av 

informationsövertag. Tillgång till relevant intern information borde därför minska ris-

ken för att snedvridningar uppstår vid lagringen av mönster. En möjlig effekt av insyns-

personers ställning kan därmed vara att de i större utsträckning objektivt kan bedöma ett 

företags potential och därmed undvika en del misstag som andra investerare begår. 

Disposition effect 

I kapitlet tidigare studier beskriver vi hur Kallunki, et al. (2009) visat att insynspersoner 

precis som vanliga investerare tenderar att behålla förlustaktier medan försäljning sker 

av vinstaktier, något som identifieras vara en följd av disposition effect. Disposit-

ion effect kan kopplas samman med att en investerare söker stolthet och vill undvika 

ångest (Thaler, 1993). Till exempel kan investerare, vilka använder sig av köppriset som 

referenspunkt, vara ovilliga att sälja till ett lägre pris än köppriset då det skulle leda till 

realiseringen av en förlust (Weber & Camerer, 1998). 

 

Kahneman (2011) menar att investerare tenderar att behålla förlustaktier för länge och 

sälja vinstaktier för tidigt för att individer grundar sina beslut utifrån direkt känslomäss-
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ig verkan. Det vill säga att det är System 1 som styr vid beslutsfattandet. Till följd av en 

individs psykologiska svårighet att ta en förlust utvärderas inte valen utifrån ett nytto-

maximerande långsiktigt perspektiv. Forskning har visat att det för många individer 

krävs en dubbelt så stor vinst för att vara villig att riskera en förlust, där sannolikheten 

att förlora är femtioprocentig. Dock är resultatet enbart ett genomsnitt där det finns un-

dantag som är såväl mer eller mindre riskbenägna. Vidare skriver Kahneman att forsk-

ning har visat att professionella risktagare på finansmarknaden inte är lika känsliga för 

förluster som andra investerare. Anledningen till det är att professionella risktagare på 

finansmarknaden inte reagerar lika känslomässigt på svängningar i aktiekursen. Det-

samma bör kunna gälla för insynspersoner när det kommer till affärer i egna bolag, då 

de till följd av sin kunskap kan fatta beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv och likt pro-

fessionella investerare undvika känslomässigt beslutsfattande.  

Anchoring  

Anchoring fungerar som psykologiska hjälpmedel vid svåra val (Tvede, 2002). I många 

beslutssituationer utgår individer från ett initialt värde som sedan justeras för att ge det 

slutliga svaret (Tversky och Kahneman, 1974). Tversky och Kahneman beskriver att det 

initiala värdet kan komma från formuleringen av problemet och att justeringarna som 

görs ofta är otillräckliga, vilket gör att anchors leder till snedvridna beslut. Tvede 

(2002) diskuterar att individer som står inför svåra val tenderar att knyta sina val till 

data som presenteras i samma kontext, även om det är tydligt att det egentligen handlar 

om tillfälligheter och att kontexten inte är till någon hjälp mot ett korrekt svar. 

Kahneman (2011) förklarar att System 2 arbetar på data som System 1, på ett automa-

tisk och ofrivillig sätt, hämtar genom heuristiker. System 2 påverkas därför lätt av sned-

vridna influenser från anchors, vilka försöker göra information lättare att hämta från 

minnet. System 2 har ingen kontroll över eller vetskap om den effekt anchors har på 

beslut. Anchors resulterar från associationer där det inte spelar någon roll om berättelsen 

eller informationen tillhanda är sann eller trolig, varför beslut tenderar att bli sned-

vridna.  

 

Anchoring inom investering innebär vanligen att investerare tenderar att förankra sig vid 

det pris de köpte en aktie för, alternativt det senast högsta pris aktien noterat (Tversky & 

Kahneman, 1974). Lakonishok och Lee (2001) menar att insynspersoner handlar utifrån 
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en contrarian-strategi och gör överavkastning genom felprissättningar på marknaden då 

de har en uppfattning om det egna bolagets potentiella värde. Lakonishok och Lees stu-

die kan enligt oss ses som ett tecken på att insynspersoner undviker effekter av ancho-

ring i större utsträckning än andra investerare då de tack vare sin nära koppling och sitt 

långsiktiga engagemang i bolaget får tillgång till relevant information om bolaget. 
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4 Insynspersoners transaktioner i eget bolag 
I kapitlet presenteras en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Kapitlet in-

leds med en beskrivning av de åtta intervjupersonerna. Därefter följer en redogörelse av 

intervjupersonernas berättelser kring deras erfarenheter av insynspersoners transaktioner 

i eget bolag, där en redogörelse för de frågor och områden vi berört under respektive 

intervju presenteras. 

4.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

Person 1 Person 1 har för närvarande insyn i två bolag, varav det ena är ett dotter-

bolag. Bolagen är registrerade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Per-

sonens nuvarande insynsställningar är enligt Finansinspektionen; styrelse-

ledamot, styrelseledamot dotterbolag, styrelsesuppleant dotterbolag & VD 

dotterbolag. Personens arbetande roll i bolaget är som anställd styrelseord-

förande. Person 1 har tidigare varit VD och koncernchef. Personen har va-

rit insynsregistrerad i över tio år. 

Person 2 Person 2 är i nuläget insynsregistrerad i tre börsbolag noterade på Nasdaq 

OMX Small-, Mid- respektive Large Cap. Personens befattning i samtliga 

bolag är styrelseledamot. Personen livnär sig som styrelseproffs och har 

alltid mellan åtta till tio olika styrelseuppdrag, varav tre till fyra brukar 

vara i börsnoterade bolag. Har tidigare varit VD i ett börsnoterat bolag. 

Person 2 har varit insynsregistrerad i över tio år och haft insyn i en rad 

olika bolag. 

Person 3 Person 3 har i dagsläget insyn i ett bolag vilket är noterat på Nasdaq OMX 

Stockholm Small Cap. Personens befattning är VD och större aktieinneha-

vare. Inga tidigare roller i börsnoterade bolag. Person 3 har varit insynsre-

gistrerad i strax under tio år.  

Person 4 Person 4 är för närvarande insynsregistrerad i ett bolag. Bolaget är noterat 

på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. Personens befattning är styrelse-

ledamot och större aktieinnehavare. Personen har varit storägare i en rad 

börsnoterade bolag och därmed haft en befattning som styrelseledamot i 

dessa bolag. Person 4 har varit insynsregistrerad i över 20 år. 

Person 5 Person 5 är i dagsläget styrelseledamot i tre börsnoterade bolag. Två bolag 

är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap och ett bolag på Nas-
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daq OMX Stockholm Mid Cap. Inga tidigare befattningar i börsnoterade 

bolag. Person 5 har varit insynsregistrerad i mer än fem år. 

Person 6 Person 6 har i nuläget insyn i ett bolag. Bolaget är noterat på Nasdaq 

OMX Stockholm Large Cap och personens insynsställning är enligt Fi-

nansinspektionen annan befattning. Har tidigare varit ekonomidirektör, 

vice VD och VD i samma bolag. Person 6 har varit insynsregistrerad i 

över tio år. 

Person 7 Person 7 är för närvarande Senior Advise President i ett bolag noterat på 

Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap och hos Finansinspektionen registrerad 

under annan befattning. Har tidigare varit CFO i samma bolag. Person 7 

har varit insynsregistrerad i mer än tio år. 

Person 8 Person 8 är idag VD i ett bolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm Large 

Cap samt styrelseledamot i ett annat bolag även det noterat på Nasdaq 

OMX Stockholm Large Cap. Person 8 har tidigare varit vide VD och har 

varit insynsregistrerad i snart 15 år. 

Person Insyn 
i antal 
bolag 

Nuvarande befattning Tidigare 
befattning 

Marknadsplats 
(Nasdaq OMX 
Stockholm) 

Datum 
för in-
tervjun 

1 2 Styrelseledamot & 
styrelseledamot, styrel-
sesuppleant samt VD i 
dotterbolag  

VD Mid Cap 18/3-13 

2 3 Styrelseledamot - Small-, Mid- & 
Large Cap.  

18/3-13 

3 1 VD & större aktieinne-
havare 

- Small Cap. 20/3-13 

4 1 Styrelseledamot & 
större aktieinnehavare 

- Small Cap. 20/3-13 

5 3 Styrelseledamot - Small- & Mid 
Cap.  

26/3-13 

6 1 Annan befattning VD, vice 
VD, annan 
befattning. 

Large Cap. 27/3-13 

7 1 Annan befattning CFO Mid Cap. 27/3-13 

8 2 Styrelseledamot & VD Vice VD Large Cap. 3/4-13 

Tabell 2. Sammanställning av intervjupersonerna. 
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4.2 Allmänt om insynspersoner 

Samtliga intervjupersoner är överens om att insynspersoner bör ha ett intresse för akti-

emarknaden. Flertalet av intervjupersonerna tror inte att de hade kommit dit de är idag 

och fått sina positioner om de inte hade haft ett intresse för och utvecklat en kunskap 

om aktiemarknaden. Många gånger fanns alltså intresset där långt innan de fick sina 

insynsställningar. Ett uttalande av person 1 sammanfattar bra intervjupersonernas re-

flektioner kring frågan om deras intresse och kunskap om aktiemarknaden; ”Jag har 

länge jobbat mot aktiemarknaden, nära aktiemarknaden och fått stor förståelse, kun-

skap, och intresse för den. Det är ju mitt jobb att se till att aktieägarnas avkastning blir 

bästa möjliga.” (Person 1, 130318) Det handlar mer om hur personerna i sitt arbete kan 

bygga värde i företaget och hur det avspeglas i aktiekursen och aktieägarnas avkastning, 

än om ett intresse som sträcker sig till att spekulera på börsen.  

4.3 Insynspersoners transaktioner 

Person Informations-
övertag 

Lättare bedöma 
publik informat-
ion 

Övertag mot 
privata inve-
sterare 

Aktiekursen 
speglar bolagets 
verkliga värde 

1 4 3 3 4 
2 4 4 4 2 
3 5 4 5 2 
4 5 4 3 2 
5 4 4 3 2 
6 5 3 4 1 
7 4 4 3 2 
8 4 3 3 2 
Medel 4,4 3,6 3,5 2,1 
Tabell 3. Samanställning enkätfrågor del 1. 5=Stämmer i mycket hög utsträckning, 
1=Stämmer inte alls. 

4.3.1 Anser sig insynspersoner ha ett informationsövertag? 

I tidigare forskning förklarar en rad författare att insynspersoner tenderar att uppnå 

överavkastning till följd av deras informationsövertag. Intervjupersonerna är överens 

om att de som insynspersoner många gånger har tillgång till mer information än andra 

investerare. Medelvärdet för svaren på vår enkätfråga kring informationsövertag blev 

4,4. Dock är den övergripande bilden att informationen inte kan utnyttjas vid investe-

ringsbeslut. Intervjuperson 1 berättade; ”Teoretiskt sett har vi ju ett informationsöver-

tag, men jag tror att i stora bolag är det ingen som utnyttjar det. Så i realiteten nej.” 
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(Person 1, 130318) Intervjupersonerna menar antingen att den information de har är av 

sådan karaktär att den inte skulle påverka aktiekursen, eller att lagstiftningen hindrar 

dem från att nyttja informationen. Därav anser sig intervjupersonerna inte ha ett övertag 

gentemot andra investerare, något som också framgår av vår enkätfråga gällande över-

tag mot andra investerare, vars medelvärde blev 3,5, vilket här får anses betyda neutralt. 

Vidare diskuterade flertalet att aktiekursen påverkas och styrs av mycket annat än 

bolagsintern information, varför sådan information många gånger är till mindre nytta än 

vad många utomstående kan tro. ”[I] ett kortare perspektiv påverkas stora bolag i stor 

utsträckning mest bara av börsen och omgivande konjunktur, snarare än bolagets pre-

standa och performance.” (Person 5, 130326) Av tabellen på sida 31 framgår att mer-

parten av intervjupersonerna inte anser att aktiekursen speglar ett bolags verkliga värde. 

Intervjuperson 2 och 8 tycker dock att aktiekursen, i ett längre perspektiv, speglar ett 

bolags prestationer. ”[O]m du jämför ett bra bolag med ett dåligt bolag på börsen är 

det fortfarande så att över tiden kommer det bra bolaget få en bättre aktiekurs, eller 

hur? Så det är klart, i ett längre perspektiv avspeglar sig bolagets performance i börs-

kursen, det gör det ju.” (Person 2, 130318) 

 

Det flertalet av personerna vi intervjuat diskuterade kring övertag mot andra investerare 

var att de tycker sig kunna sin bransch bättre. De menar att deras dagliga arbete kräver 

att de lär sig branschen och branschviktiga faktorer. Exempelvis hur vissa makrofak-

torer påverkar företagens utveckling i just den branschen de verkar inom. Branschkun-

skap kan förklara varför många insynspersoner föredrar ett koncentrerat ägande framför 

diversifiering. ”Man kan lättare bedöma information om företag som är i samma 

bransch. Man förstår andra XXXX bolag. När man läser deras årsredovisningar förstår 

man de bättre än andras. Det tror jag, de förstår man bättre. Man har en kunskap om 

sådan verksamhet vilket gör att man lättare kan läsa sig till lite mer saker än i andra 

redovisningar.” (Person 7, 130327) Intervjuperson 3 och 4 berättar också att de anser 

sig ha blivit bättre på att läsa mellan raderna i finansiella rapporter tack vare sina arbe-

ten. ”[E]n person som sitter och har suttit i lite styrelser och så, de… man vet vad det 

är frågan om för bolag och du kan göra en analys av ett bolag. Visst har du lättare att 

bedöma om de har fifflat med något lite. Det ligger ju i sakens natur.” (Person 4, 

130320) Något som hänger samman med citatet är enkätfrågan gällande om insynsper-

sonerna ansåg sig ha blivit bättre på att tolka publik information tack vare deras posit-
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ioner. Frågan fick ett tvetydligt medelvärde på 3,6 men av senare frågor framgick att 

intervjupersonera ansåg sig kunna bedöma publik information lättare tack vare sin 

branschkunskap. Intervjuperson 5, 6 och 8 menar dock att andra investerare kan lära sig 

sådana saker och bli bra på att analysera bolag. De menar att det handlar om vilken tid 

en person lägger ner. Skulle en investerare lägga ner tid motsvarande ett heltidsarbete 

på att studera och analysera ett bolag skulle den personen ha lika stor chans att förutse 

det bolagets framtida värdeutveckling som en insynsregistrerad person. 

 

Två problem vad gäller privata investerare berörs under intervjuerna. Det ena problemet 

diskuterades av intervjuperson 4, som menade att det är för få privata investerare som 

läser bolags årsredovisningar och andra rapporter. ”Det är ju såhär, det läggs enormt 

mycket möda på de rapporter som skrivs, men det är ju egentligen väldigt få människor 

som läser dem. Framförallt vad gäller small- och midcap, det kan vara någon analyti-

ker och de allra närmaste som läser de rapporterna.” (Person 4, 130320) Det andra 

problemet diskuterades av person 8, vilken menar att privata investerare i Sverige tende-

rar att titta för mycket på analytikers riktkurser och har ett för kortsiktigt perspektiv på 

investeringar. Han menar att analytiker är bra på att analysera bolag och hitta samband 

samt analysera värdepåverkande faktorer, men att de är sämre på att sätta riktkurser. 

Professionella investerare använder analytikers bedömningar på ett korrekt sätt, medan 

privata investerare främst tittar på riktkursen, vilket enligt intervjuperson 8 ställer till 

problem. 

4.3.2 Handel utifrån en contrarian-strategi 

Person Köper efter 
kursfall 

Säljer efter kursupp-
gång 

Insynspersoner generellt följer 
en contrarian-strategi 

1 5 1 5 
2 1 / 4 
3 2 2 4 
4 4 2 4 
5 4 / 4 
6 4 / 4 
7 4 5 4 
8 / / 4 
Medel 3,4 2,5 4,1 
Tabell 4. Samanställning enkätfrågor del 2. 5=Stämmer i mycket hög utsträckning, 
1=Stämmer inte alls, /=Obesvarad fråga. 



INSYNSPERSONERS TRANSAKTIONER I EGET BOLAG 

34	  
 

Ett återkommande tema under majoriteten av intervjuerna, vid diskussion kring strate-

gier vid handel med finansiella instrument, var att tidpunkten för genomförda transakt-

ioner många gånger drivs av tillfällen. Något som är starkt kopplat till tidigare utförda 

studier, vilka visat att insynspersoner på aggregerad nivå handlar utifrån en contrarian-

strategi. Person 6 berättade att tillfällen har dykt upp när kursen störtdykt och vid en 

sådan omständighet är det attraktivt att handla. Vidare berättade han att det är en själv-

klarhet att välja sina tillfällen, för att de ska bli så fördelaktiga som möjligt. Person 1 

håller med om att tillfällen dyker upp till följd av att börsen överreagerar; ”Ofta kan jag 

tycka att börsen överreagerar mycket, i många situationer, och då kan det ju ofta vara 

tillfällen att handla i aktier.” (Person 1, 130318)  

 

När intervjupersonerna ombads att gradera i vilken utsträckning köptransaktioner ge-

nomförts efter det att aktiekursen fallit kunde mönster urskiljas i intervjupersonernas 

svar. Majoriteten angav att deras köptransaktioner genomförts i hög eller mycket hög 

utsträckning efter att aktiekursen fallit. Vad gäller person 3:s låga gradering framkom-

mer det senare under intervjun att svaret är något motsägelsefullt, då aktiekursen räknas 

upp som en av de viktigaste faktorerna vid investeringsbeslut i eget bolag.  

 

Samtliga intervjupersoner är eniga i frågan kring att det finns en grund i antagandet att 

insynpersoner, på en aggregerad nivå, handlar utifrån en contrarian-strategi. Vår enkät-

fråga får ett medelvärde på 4,1 av intervjupersonerna. Intervjuperson 7 uttryckte sig 

enligt följande; ”Det finns en rationalitet bakom det. Köpa när det är billigt och sälja 

när det är dyrt.” (Person 7, 130327) Intervjupersonerna förklarade dock beteendet som 

en möjlighet att skapa en signaleffekt till marknaden, snarare än att transaktionerna mo-

tiveras av bättre kunskap om ett bolags potentiella värde. Något som tydligt illustreras i 

följande citat; “Om aktiemarknaden har ett svagt förtroende för ett företag och du leder 

det företaget eller sitter i styrelsen, så kan du ju både tycka att du gör en bra affär samt 

visa marknaden att du som ledande person i det här företaget faktiskt tror på aktien.” 

(Person 8, 130403) Vidare förklarade intervjuperson 5 att det finns en känslomässig 

koppling till bolaget vilken bidrar till att det, trots att börsen går ner, finns en tilltro till 

bolaget. Därav blir det naturligt att köpa när kursen fallit; “Det är klart att om jag ändå 

ska göra investeringen så väljer jag ju att göra den så billigt som möjligt. Så enkelt tän-

ker jag.” (Person 5, 130326) Intervjuperson 3 bekräftade att det finns en tilltro till bola-
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get även under sämre tider; “Nu har aktien gått ner så mycket, nu börjar den bli billig. 

Det här är ju mitt fina bolag, som jag känner att fasen, det här kommer vara tillbaka 

igen.” (Person 3, 130320) Viktigt att poängtera är dock att en skillnad går att urskilja 

mellan köp och säljtransaktioner. Merparten av intervjupersonerna betonade att de en-

bart anser att antagandet om en contrarian-strategi är tillämpbar på köptransaktioner. 

“På köpsidan kan det nog stämma, att folk kan köpa om det är ett läge (...) Men sälj så 

tror jag inte så, för att där är de flesta långsiktiga aktieägare och säljer inte bara för att 

det gått upp lite grann.” (Person 1, 130318) Precis som person 1 antydde i citatet ovan, 

uppgav flertalet av intervjupersonerna att de aldrig eller sällan genomför säljtransakt-

ioner i eget bolag. Detta speglas i enkätfrågan gällande i vilken utsträckning intervju-

personerna tenderar att sälja efter att aktiekursen stigit. Medelvärdet på frågan blir 2,5 

och flera av intervjupersonerna avböjer att svara på frågan då de aldrig genomfört en 

säljtransaktion i eget bolag. Förklaringar som gavs till att de sällan genomför säljtrans-

aktioner i eget bolag var att det skulle ge negativa signaleffekter till marknaden samt att 

placeringar i eget bolag genomförs med ett långsiktigt perspektiv. Person 5 tillade dock 

att ur ett generellt perspektiv är det självklart att hon är mer benägen att sälja när aktie-

kursen stigit, men betonade att det inte skett i eget bolag.  

4.3.3 Handel i eget bolag 

Person Riskvillig Impulsdriven Långsiktig 
1 5 4 5 
2 2 1 5 
3 3 1 5 
4 2 1 5 
5 3 1 5 
6 2 2 5 
7 3 2 4 
8 2 1 5 
Medel 2,8 1,6 4,9 
Tabell 5. Samanställning enkätfrågor del 3. 5=Stämmer i mycket hög utsträckning, 
1=Stämmer inte alls. 
 

Vid diskussion kring huruvida det finns en strategi vid handel med finansiella instru-

ment i det egna bolaget, var det framförallt två återkommande teman som berördes. 

Dels ses investeringen som en naturlig del av insynspersonens engagemang i bolaget 

och dels motiveras investeringen av att det finns en förståelse för verksamheten och en 
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tro på att bolaget kommer lyckas väl i framtiden. Person 2:s uttalande gällande sin stra-

tegi exemplifierar detta väl; ”Strategin är väldigt enkel. Jag satsar lite pengar i de bo-

lag som jag är aktiv i, sen hoppas jag att det över tiden blir bra. Det är strategin i 

grund och botten. Det är naturligt att ha ett litet ägande i de bolag som man är engage-

rad i, både symboliskt och att det är en del av setup:en.” (Person 2, 130318) 

Även person 5 och 8 motiverar sina investeringar i eget bolag med att det ingår som en 

del av arbetet och menar att det är naturligt då det signalerar att insynspersonerna själva 

anser att deras engagemang genererar värde till bolaget. Något som tydligt framgår i 

följande citat; ”Det ena är att se till att successivt försöka bygga upp ett innehav i mina 

egna bolag. Eftersom jag tycker att det är rimligt, då jag är säker på att jag kommer ha 

ett eller jag hoppas i alla fall, att jag kan bidra till en bra utveckling i bola-

gen.” (Person 5, 130326) Intervjuperson 8 upplever att det finns en förväntningsbild 

från aktieägarna. Till följd av att det finns ett engagemang i bolaget bör insynspersoner 

investera åtminstone en liten andel av sin privata förmögenhet i bolaget, då det är ett 

engagemang där de egna prestationerna påverkar utfallet. 

Ingen av intervjupersonerna anser sig vara särskilt impulsiva i sitt agerande, speciellt 

inte när det kommer till transaktioner i det egna bolaget, tvärtom betonar flertalet att 

deras investeringsbeslut tas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vid förfrågan om hur ofta 

transaktioner i det egna bolaget genomförs var ett vanligt förekommande svar sällan 

eller inte speciellt ofta. Person 6 uppskattade antalet transaktioner till två till tre per år 

och person 5 berättade att det rör sig om någon enstaka transaktion per år. Person 3 po-

ängterade att det rent lagligt inte skulle vara möjligt för en insynsperson att frekvent 

köpa och sälja aktier i det egna bolaget. Han tillade att det skulle skada aktieägarnas 

förtroende om en ledande befattningshavare fanns med i insynslistan för ofta. Något 

som person 4, som utöver flertalet styrelseuppdrag har varit insynsregistrerad i form av 

större aktieinnehavare, bekräftade; ”Skulle jag märka att någon insidertrade:ar i något 

bolag där jag är huvudägare då skulle de åka ut direkt. Jag skulle inte anmäla dem, 

men de skulle åka ut.” (Person 4, 130320) 

Vid en jämförelse av frekvensen av genomförda köp och säljtransaktioner framgår att 

det är ovanligt att insynspersoner säljer aktuellt innehav i sitt bolag så länge det enligt 

lagen föreligger en insynsställning. Person 2 berättade att han valt att behålla anskaffade 
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aktier i det egna bolaget tills dess att styrelseuppdraget slutförts. Försäljning sker först 

då person 2 blivit avregistrerad från Finansinspektionen insynslista. Främsta orsaken till 

det angavs vara eventuella signaleffekter en försäljning skulle skicka till mark-

naden; ”Dilemmat som insynsperson, ena sidan har du plus av att du vet mycket, men 

du kan inte sälja. Sitter jag i ett börsbolag och har 20 000 aktier i det och sen gick och 

sålde allting imorgon, då riskerar jag en liten notis i Dagens Industri. Så börjar alla 

undra, varför säljer han?” (Person 2, 130318) Även Person 5 angav att hon aldrig ge-

nomfört en säljtransaktion i eget bolag då hon fortfarande suttit i styrelsen. Något per-

son 5 anser kan förklaras med att insynspersoner har en tilltro till sitt bolag. Därför sker 

ingen försäljning, utan innehavet kvarhålls och om handel sker rör det sig snarare om att 

innehavet utökas lite varje år. 

4.3.4 Handel utanför det egna bolaget 

Vid en jämförelse av transaktioner utförda i det egna bolaget och transaktioner genom-

förda i bolag där insyn inte föreligger bekräftade flertalet av intervjupersonerna att han-

deln med finansiella instrument är mer frekvent i bolag där insyn saknas. Dock var ett 

återkommande tema för samtliga intervjupersoner, som privat handlar med finansiella 

instrument, att investeringarna i många fall koncentreras till de branscher de anser sig 

ha kunskap om trots att insyn saknas. Intervjuperson 4 berättade att han aldrig skulle 

investera i något han inte ansåg sig ha tillräckligt med information om. Han betonade att 

om han saknar information om ett bolag sedan tidigare ser han till att skaffa sig det in-

nan en investering genomförs. 

Till skillnad från sina strategier vid handel i det egna bolaget uppgav intervjupersonerna 

1, 4 och 7 att de gjort en del kortare investeringar i bolag där insyn saknas. Intervjuper-

son 4 berättade att han tidigare sysslat en hel del med arbitragehandel och intervjuper-

son 1 nämnde att han har, vad han benämner som, en lekportfölj som utgörs av mer 

spekulativa investeringar där handel sker med ett kortsiktigt perspektiv. Vidare poängte-

rade flertalet av intervjupersonerna att vid investeringsbeslut, utanför det egna bolaget, 

genomförs en grundligare finansiell bedömning utifrån nyckeltal, förväntade kassaflö-

den och andra prestationsmått. 
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Vid diskussioner kring om hänsyn tas till diversifiering vid investeringsbeslut berättade 

intervjuperson 1 att han historiskt sett har haft ett koncentrerat ägande. Även om det är 

en strategi som fungerat bra hittills, tror han att många skulle råda honom att sprida sitt 

innehav för att sänka risken. Liksom person 1 berättade person 3 att stora delar av hans 

aktuella innehav ligger investerat i det egna bolaget eller liknande bolag inom samma 

bransch och att diversifieringsgraden därmed är låg. Enligt hans åsikt är det av mindre 

vikt att vara diversifierad. Vidare ansåg person 3 att det är lättare att inneha en koncen-

trerad portfölj då det är enklare att hålla ordning på. 

4.4 Skillnader i informationsvärdet 

4.4.1 Köp- respektive säljtransaktioner 

Flera av intervjupersonerna tar upp problemet med att många köptransaktioner beror på 

att en person blivit nyanställd, då många idag anser att det ligger i sakens natur att in-

synspersoner äger aktier i sitt bolag. Ändå är intervjupersonerna övergripande överens 

om att det är köptransaktioner investerare ska studera om de vill försöka hitta transakt-

ioner med ett informationsvärde, då säljtransaktioner i stort sett enbart sker av private-

konomiska skäl. ”Vad gäller insynshandel på de stora listorna, där ska investerare 

bara titta på köptransaktioner. Jag tror inte att någon insynsregistrerad säljer på grund 

av dålig information om bolaget. Det vore för enkelt att genomskåda och skulle få för 

förödande konsekvenser för bolaget.” (Person 1, 130318)   

4.4.2 Bonusprogram 

Det har blivit vanligare att börsnoterade bolag erbjuder sina anställda bonusprogram där 

tilldelning av aktier sker. Att bonusprogram blir vanligare bekräftades av intervjuperso-

nerna, då merparten av de bolag där intervjupersonerna är engagerade erbjuder någon 

sorts rörlig lön i form av aktier. Person 2, som har erfarenhet från flera olika styrelse-

uppdrag, berättade; ”Nästan alla börsbolag som jag har varit i, utom bolaget där vi har 

staten som ägare, har någon form av aktierelaterat- eller optionsprogram. Någon 

bonus, rörlig lön som i någon mening är kopplat till aktier. Det har nog alla.” (Person 

2, 130318) 

Bonusprogrammen skiljer sig åt mellan bolagen men i huvuddrag beskrevs de vara 

kopplade till prestation och flertalet gäller endast för ledande befattningshavare, där 
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löptiden varierar från ett till tre år. Flertalet bolag erbjuder sina anställda att delta i ett så 

kallat aktiesparprogram, vilket går ut på att anställda köper aktier antingen för sina egna 

skattade pengar eller som en procentsats av den fasta månadsinkomsten. Efter att aktie-

sparprogrammets löptid gått ut delas ytterligare aktier ut. Hur många aktier som delas ut 

till var och en beror många gånger dels på vilken befattning som innehas i bolaget och 

dels på bolagets eller tillhörande divisions prestation under den aktuella perioden. Moti-

vet bakom införande av bonusprogram beskrevs av person 1 som; ”Vi vill uppnå en in-

låsningseffekt hos dem som jobbar här, inlåsningseffekt låter lite brutalt, men motivat-

ion och lojalitet. Egentligen handlar det om att vi vill få de som jobbar här att ha 

samma intresse som aktieägarna.” (Person 1, 130318) 

Vid diskussioner kring huruvida bonusprogram påverkar insynspersoners handel med 

aktier i det egna bolaget framkom att bonusprogrammen tillkommit under senare år och 

att tiden för sparprogrammen ännu inte löpt ut. Eventuella effekter av bonusprogamen 

har därmed inte kunnat studeras. Exempelvis huruvida aktieinnehavet behålls eller om 

direkt försäljning uppstår när programmet löpt ut. Person 7 trodde inte att bonuspro-

grammen skulle ge någon effekt på försäljning av aktier, men menade däremot att det 

kan påverka köptillfällen av aktien. Diskussion fördes kring om köptillfällen koncentre-

ras till de perioder då bonusprogrammen är aktuella, vilket leder till att det saknas kapi-

tal att investera i det egna bolaget vid senare tillfällen. Dock konstaterade person 7 att 

det beror på hur privatekonomin ser ut. Person 3 trodde att viss försäljning av aktier kan 

ske på grund av skatteskäl. Till följd av att tilldelning av aktier är en förmån måste akti-

erna beskattas, vilket skulle kunna leda till en försäljning av till exempel hälften av in-

nehavet, där vinsten går till betalning av skatten menar han. 

4.4.3 Transaktionsstorlek 

Att transaktionens storlek bör vara av betydelse är samtliga intervjupersoner överens 

om. Dock går meningarna isär kring om det är stora eller små transaktioner som har 

mest värde för investerare. Flertalet intervjuade menar att det inte går att göra en sådan 

generalisering, då det kan finnas informationsvärde i såväl stora som små transaktioner, 

varför analysen måste gå djupare än enbart transaktionens storlek. Intervjuperson 2, 3, 4 

och 6 är överens om att de allra största transaktionerna bör sakna informationsvärde helt 

då de är drivna av andra faktorer, framförallt maktfaktorer. ”Det går ganska tydligt att 
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se när någon går in med väldigt mycket pengar för att sakta med säkert ta en position 

för att vara med och styra. Vill du ge en signal behöver du inte köpa massvis med aktier 

för signalvärde får man ändå, väldigt mycket tidigare.” (Person 3, 130320) Intervjuper-

son 8 diskuterade också att de allra minsta transaktionerna inte bör ha något värde då de 

ofta kan ske enbart till följd av att en person blivit nyanställd i ett bolag.  

4.4.4 Bolagsstorlek 

Tidigare forskning har visat att det finns skillnader i vilket informationsvärde en in-

synspersons transaktion har, beroende på vilken insynsperson det är som genomför 

transaktionen. Det diskuterades i våra intervjuer huruvida det finns skillnad i en trans-

aktions informationsvärde beroende på om den är utförd av en insynsregistrerad person 

i ett större eller mindre bolag. Åsikterna går till viss del isär bland våra intervjupersoner, 

men flertalet av dem ger svar som pekar åt att de anser att informationsvärdet kan vara 

högre i transaktioner utförda av insynsregistrerade personer i mindre bolag, eftersom 

transparensen i mindre bolag är lägre än i större bolag. ”Stora bolag som vi är så pass 

noga i marknadskommunikationen att den är väldigt heltäckande. Vi kan inte säga att vi 

glömde att rapportera det där och det där. Så kan det ju vara i mindre bolag. Så därför 

är tillgången till information om oss för utomstående inte så annorlunda mot den vi 

har.” (Person 1, 130418) Intervjuperson 2 diskuterade på liknande sätt som person 1 

ovan, men tryckte ännu mer på att informationsvärdet kan vara störst i de mindre bolag 

som befinner sig under stark utveckling. Han menade att för små bolag, som inte har 

några analytiker som följer dem, är det upp till de själva att få ut information till mark-

naden, något som alla gånger inte är lätt. I sådana situationer kan det uppstå större in-

formationsasymmetri mellan bolaget och marknaden än för större bolag, vilket gör att 

känsligheten för en insynspersons agerande ökar. Intervjuperson 3 och 4 håller med om 

att informationsvärdet bör vara störst i transaktioner utförda av insynspersoner i mindre 

bolag, medan övriga intervjupersoner ställer sig mer frågande till det. Vi har identifierat 

att några av intervjupersonerna hade svårt att förstå vad vi menade med informations-

värde och att deras svar istället ofta gled in på i vilka bolag gråzonsfall och överträdel-

ser av regler är vanligast, vilket kan vara en möjlig förklaring till deras frågande inställ-

ning. Bland de som ställde sig frågande till om det finns någon skillnad i informations-

värdet mellan transaktioner i olika bolag fanns ändå de som ansåg att investerare kan 

dra nytta av att följa insynsregistrerade personer. De menade då att det inte räcker med 
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att kolla på bolagsnivå, utan att en djupare analys måste ske av vilka personer som är 

värda att följa. 

4.4.5 Position i bolaget 

Som insynsperson får du en inblick i och lär känna ditt bolag väldigt bra. Du får en bra 

förståelse för bolagets marknad och bransch. Detta gäller oavsett insynsställning och 

bolag, men flera av intervjupersonerna beskriver att en VD har allra mest information 

gällande bolaget, framförallt vad gäller detaljer och den dagliga driften av bolaget. 

Samtliga beskriver det som att det är en del av deras roll och arbete att känna sitt bolag 

och kunna branschen. Intervjuperson 2 berättade; ” Som styrelseledamot har jag samma 

rätt att efterfråga den information jag vill ha som någon annan. Känner jag att jag i 

något bolag, på något sätt, inte får tillräcklig eller relevant information så efterfrågar 

jag det och ser till att jag får det. Jag kan inte sitta i styrelsen om jag inte känner att jag 

får rätt information.” (Person 2, 130318) Person 2 anser dock att det kan skilja sig mel-

lan bolag i hur generösa de är med information till styrelsen. Men då handlar det om 

mängden information gällande detaljer och projekts skeenden etc. Även person 3:s be-

rättelse kan styrka detta då han beskriver att de i hans bolag inte vill att en person ska ha 

mer information än vad som krävs för att respektive person ska kunna sköta sitt dagliga 

arbete. ”Om vi till exempel ska förvärva ett nytt bolag så vet kanske inte alla om att vi 

håller på och tittar på det bolaget. Då, i just den frågan, gör vi så få av de insynsregi-

strerade till insiders som möjligt. Det är den grundidé vi har.” (Person 3, 130320) Per-

son 3 beskriver att deras grundidé bottnar i en tanke om att risken för att något går fel 

och att information läcker ut blir mindre ju färre personer som är inblandade och har 

vetskap om till exempel projekt och förvärv. 
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4.5 Insynslagstiftningen 

Person Offentliggö-
randet påver-
kar investe-
ringsbeslut 

Påverkas av en 
rädsla för miss-
tanke om illegal 
insiderhandel 

Risk får dålig 
publicitet på-
verkar inve-
steringsbeslut 

Regelverket 
påverkar 
transaktioners 
tidpunkt 

1 1 1 5 5 
2 2 1 4 5 
3 2 5 5 5 
4 1 5 5 5 
5 1 1 3 5 
6 2 1 1 5 
7 1 1 4 5 
8 1 2 4 5 
Medel 1,4 2,1 3,9 5,0 
Tabell 6. Samanställning enkätfrågor del 4. 5=Stämmer i mycket hög utsträckning, 
1=Stämmer inte alls. 

4.5.1 Effekter 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det är bra att det finns en insynslagstiftning 

då det bidrar till marknadens transparens, något de ser vara centralt för en fungerande 

aktiemarknad. Person 2 diskuterade bland annat att insynslagstiftningen är av stor vikt 

för att upprätthålla förtroendet bland börsens småsparare. Han menar att om småsparare 

skulle förlora förtroendet för insynspersoners agerande på börsen skulle det få för-

ödande konsekvenser för aktiemarknaden. ”Någonstans bygger börsbolag på att alla 

mindre ägare har en tilltro till att de har samma möjligheter och förutsättningar som 

större ägare att köpa och sälja aktier. Du måste för att detta ska fungera ha ett regel-

verk som förhindrar att personer som har mer information kan dra stora fördelar av 

det.” (Person 2, 130318) 

  

Intervjupersonerna diskuterade att den svenska lagstiftningen överlag är bra, men att det 

finns detaljer som skulle kunna ändras. Den största luckan i lagstiftningen som flera av 

personerna vi intervjuat nämner gäller kapitalförsäkringar. I nuläget behöver en insyns-

person inte registrera sitt innehav av aktier i eget bolag om aktierna ligger i en kapital-

försäkring. Därför behöver insynspersonen inte heller rapportera in de transaktioner 

denne gör i aktien och de syns inte på Finansinspektionens insynslista. När vi frågar 

intervjupersonerna om de tror att kapitalförsäkringar är något som utnyttjas av insyns-

personer svarar några att de inte vet, medan flertalet menar att det inte är något som 
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utnyttjas överlag. ”Det nyttjas men inte utnyttjas.” (Person 6, 130327) Intervjuperso-

nerna menar att den allmänna uppfattningen bland insynspersoner är att en transparent 

marknad är viktig och att det inte finns något att dölja. De insynspersoner som använder 

kapitalförsäkringar gör det av andra skäl, framförallt skattemässiga skäl, menar de. 

Både person 2 och 8 berättade också att de vet insynsregistrerade personer vilka har sitt 

innehav i kapitalförsäkringar men ändå själva redovisar sina innehav och sina transakt-

ioner, just för att de vill vara transparenta. Person 3 och 6 anser också att det är dåligt att 

kapitalförsäkringar inte behöver redovisas av den anledningen att insynspersoner förlo-

rar en symboleffekt om de väljer att lägga sina aktier i en kapitalförsäkring. ”Tänk om 

alla större ägare i ett bolag skulle ha sina aktier i en kapitalförsäkring, då skulle man 

inte få någon insynshandel alls i det bolaget, vilket skulle ge en dålig signal till mark-

naden.” (Person 3, 130320) 

4.5.2 Brister 

Delade meningar råder kring om den svenska insiderlagstiftningen är tydlig eller inte. 

Några av intervjupersonerna anser sig inte ha några problem med att förstå och tillämpa 

den, medan andra tycker att vissa delar av lagen är otydliga. Person 3 diskuterade att det 

är svårt att få en dialog med Finansinspektionen gällande hur saker ska redovisa för att 

det ska bli rätt. ”Ungefär som med skattemyndigheten, man vill göra rätt men man kan 

inte få ett svar på hur man ska fylla i blanketten.” (Person 3, 130320) Det som också tas 

upp av flera intervjupersoner är alla gråzonsfall. Det vill säga de fall där det krävs en 

bedömning av huruvida någon information bolaget har är kurspåverkande eller inte. 

Samtliga nämner dock att det alltid är det säkra före det osäkra som gäller i sådana fall. 

”Alla insynspersoner är livrädda för att få en fläck på sig (…) Vi är alltid två stycken 

som går igenom innan vi gör någonting. Vi tittar på bolaget och frågar oss, är det nå-

got vi borde veta och ta hänsyn till? Jag tror att alla är extremt försiktiga.” (Person 4, 

130320) 

 

Som framgår av citatet från person 4 är de alltid två i hans bolag som går igenom innan 

de utför någon transaktion i den egna aktien. Bolagsinterna diskussioner och intern rap-

portering verkar vara det vanligaste sättet att se till att insiderlagstiftningen efterföljs, 

även om det i slutändan är upp till varje person hur denne väljer att agera. Person 8 be-

skriver att interna diskussioner också är viktiga för att känslig information kan finnas i 
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bolaget utan att varje insynsregistrerad person vet om det. ”Även om jag inte har någon 

känslig information så kan det finnas i någon annan enhet i bolaget och då är det viktigt 

att man kontrollerar det först. Men man får inte veta vad informationen gäller om det 

finns känslig information, utan bara att det finns känslig information och att man bör 

avstå från att handla.” (Person 8, 130403)  

 

Flera av personerna vi intervjuat menar också att de som vill kan kringgå lagstiftningen. 

”Alla system kan kringgås om man vill det.” (Person 5, 130326) Samtliga menar dock 

att personer vilka är insynsregistrerade överlag har för mycket att riskera för att göra det 

och att de värnar om sitt bolag och sina aktieägare, varför de alltid vill följa de lagar 

som finns. Problemet ligger istället i att lagstiftningen har svårt för att komma åt andra 

personer som på något vis har kommit åt insiderinformation och handlar på den. Person 

3 diskuterade att det måste vara något konstigt med en lag som har fällt så få personer 

som insiderlagstiftningen och menar att problemet ligger i bevisbördan. ”Lagen är 

trubbig för dem de egentligen vill komma åt. Lagen kommer åt dem som har gjort något 

av misstag eller möjligtvis de små fiskarna. Men de stora hajarna, de kommer den ald-

rig åt.” (Person 4, 130320) 

4.5.3 Inverkan på säljtransaktioner 

Något som varit omdiskuterat i tidigare forskning kring insynspersoner handel i egna 

aktier är hur insynspersoner påverkas lagstiftningen och huruvida det finns en rädsla för 

lagstiftningen som inverkar på deras agerande. Vad som framkommit genom våra inter-

vjuer är att det inte är lagen i sig som är det centrala utan snarare de effekter och den 

publicitet insynspersoner riskerar att få vid ett tveksamt agerande.  

 

Det faktum att alla transaktioner en insynsperson genomför offentliggörs och presente-

ras i Finansinspektionens insynsregister menar flertalet inte påverkar dem om vi ser till 

vår enkätfråga som fick ett medelvärde på 1,4. I vidare diskussioner framkommer dock 

att ungefär hälften skulle agera annorlunda om deras transaktioner inte offentliggjordes. 

”Framförallt skulle det påverka möjligheten till säljtransaktioner. Om det inte var nå-

gon som visste skulle man kanske vara frestad att casha-hem om aktien låg högt. Vid ett 

sådant tillfälle skulle man nog kunna sälja och sen gå in igen.” (Person 2, 130318) De 

är flera som håller med om att det just skulle påverka möjligheten till säljtransaktioner. 
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Som vi beskrivit tidigare är framförallt styrelsemedlemmar av uppfattningen att insyns-

registrerade inte bör sälja under perioder då de har ett engagemang i bolaget, eftersom 

det riskerar att ge dåliga signaler till marknaden. Även de på andra positioner diskute-

rade att signalvärdet till marknaden gör att de drar sig för att sälja, men menar att de av 

privatekonomiska skäl ibland får lov att göra det. ”Ibland måste jag sälja. Skatt ska 

betalas och en sommarstuga ska köpas och andra saker. Det kan vara ett dåligt beslut 

rent investeringsmässigt men samtidigt är det ett välgrundat beslut om jag inte vill 

skuldsätta mig upp över öronen.” (Person 1, 130318) 

 

Personerna vi intervjuat menar att det krävs mycket eftertanke och planering innan en 

transaktion genomförs. Dels måste insynspersoner först och främst kontrollera att de får 

genomföra en transaktion i lagens mening och därefter måste de, framförallt när det 

gäller säljtransaktioner, kommunicera till marknaden i förväg att de tänkt genomföra en 

säljtransaktion och förklara orsaken bakom transaktionen. Person 1 berättade att han för 

ett tag sedan sålde aktier för att han behövde betala skatt. Direkt efter försäljningen 

kunde han se på aktieforum att diskussioner fördes kring varför han sålt. Han menar att 

mer professionella investerare ofta förstår och kan se mönster i varför en insynsregistre-

rad person genomför en transaktion men att övriga investerare har lättare för att starta 

diskussioner och rykten. Därför är kommunikation till marknaden i förväg väldigt vik-

tigt.  

4.5.4 Inverkan på köptransaktioner 

Flera av intervjupersonerna menar att offentliggörandet i viss mån har en hämmande 

effekt på hur mycket aktier de vågar köpa på sig. De menar att eftersom offentliggöran-

det gör att de drar sig för att genomföra säljtransaktioner, vågar de inte gå in med allt 

för mycket kapital, då de vet att det kan vara svårt att sälja av utan negativa signaleffek-

ter och negativ inverkan på aktiekursen. Person 8 hävdade dock att det endast inträffar i 

teorin och aldrig i praktiken. 

 

Vidare menade några av intervjupersonerna att mängden korta affärer utförda av in-

synspersoner skulle öka om deras transaktioner inte offentliggjordes. ”Om man ständigt 

skulle ligga och köpa och sälja aktier i det egna bolaget, det skulle inte se så snyggt ut 

idag. Så visst finns det en möjlighet att det skulle öka om offentliggörandet försvann.” 



INSYNSPERSONERS TRANSAKTIONER I EGET BOLAG 

46	  
 

(Person 7, 130327) Något som kan tala emot person 7:s uttalande är att flera av inter-

vjupersonerna ansåg att insynsregistrerade personer överlag inte har ett intresse av att 

spela på börsen och tjäna snabba pengar, utan att deras intresse ligger i att göra det som 

är bäst för bolaget på längre sikt. Det diskuterades att det skulle kunna skilja sig mellan 

olika typer av insynspersoner hur mycket de värnar om bolaget och sätter dess nytta 

framför sin egen. ”Jag skulle säga att risken för att man sätter sin egen nytta framför 

bolaget ökar ju högre den personliga vinningen blir.” (Person 5, 130326)  

4.5.5 Signaleffekt 

En diskussion om offentliggörandet förde intervjuperson 4 som menade att offentliggö-

randet är bra och viktigt för att insynsregistrerade ska kunna guida marknaden. Dock 

anser person 4 att det var betydligt lättare förr att guida marknaden innan tidsregler in-

fördes kring när insynsregistrerade får handla. Han diskuterade vidare att samhället har 

en för negativ syn på insynspersoners transaktioner och önskar att handeln skulle vara 

mer fri. ”Låt insynspersoner få handla i den egna aktien till fem till tio dagar före rap-

port, givet att de inte innehar någon omvälvande information. Men när en transaktion 

väl genomförs ska den rapporteras direkt samma dag. Det skulle vara bättre för mark-

naden då den skulle kunna reagera på en gång.” (Person 4, 130320) Person 4 menade 

att storägare inte vill se sin aktie åka berg- och dalbana och att det skulle vara bättre om 

storägare tilläts handla mer fritt i den egna aktien, för att guida marknaden och hjälpa 

till att stabilisera aktiekursen. ”Inte för egen vinning, utan för bolagets skull.” (Person 

4, 130320) 

 

Det är inte lagstiftningen i sig som påverkar insynspersoners agerande utan de följder 

och konsekvenser som kan komma av ett tveksamt agerande. Detta speglas i diskuss-

ioner kring hur intervjupersonerna påverkas av risken för att bli misstänkt för illegal 

insiderhandel och risken för dålig publicitet till följd av ett tveksamt agerande. ”Jag 

påverkas inte alls av risken för misstanke om illegal insiderhandel eftersom jag ser till 

att alltid vara på rätt sida om gränserna i de frågorna, och det med marginal.” (Person 

1, 130318) Samtidigt svarar han ”Väldigt mycket. Högsta möjliga. Man försöker alltid 

och till varje pris undvika att få dålig publicitet.” (Person 1, 130318) på vår fråga om 

hans investeringsbeslut påverkas av risken för dålig publicitet. Det var endast en av in-

tervjupersonerna som sa att han inte påverkas av risken för dålig publicitet, medan öv-
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riga berättade att det påverkar dem mycket. Person 3 och 4 var de enda som gav en hög 

siffra på frågan om de påverkas av risken för en misstanke om illegal insiderhandel. Vid 

vidare diskussioner framkom att den höga siffran var en följd av att en misstanke om 

illegal insiderhandel skulle leda till dålig publicitet menade de, vilket i förlängningen 

skulle få konsekvenser även för bolaget, något de vill undvika.  

4.5.6 Inverkan på transaktionstidpunkt 

Den del av insiderlagstiftningen som ändå påverkar insynsregistrerade personer mest är 

tidsreglerna. Samtliga intervjupersoner gav högsta gradering på vår fråga kring i vilken 

utsträckning tidpunkten för deras transaktioner styrs av befintlig lagstiftning. ”Det styr 

mig jättemycket. Det är så få perioder i ett börsbolag där du faktiskt kan handla. Du får 

räkna bort sista månaden innan rapport och du får räkna bort alla gråzonsfall när du 

exempelvis sitter i förhandlingar om ett samgående med ett annat bolag som, kanske 

eller kanske inte blir av, men som bedöms ändå vara så pass känsligt att man inte bör 

göra några transaktioner.” (Person 3, 130320) Person 7 berättade att insynspersonerna 

i hans bolag under 2000-talet inte kunde köpa aktier på fler år då de var inne i en fas där 

de kontinuerligt förvärvade nya bolag.  

 

Person 8 har sträckt sig så långt att han satt upp striktare tidsregler för sig själv än vad 

lagen kräver. Han köper endast aktier i eget bolag dagen efter att rapport släpps, vilket 

innebär att han har fyra tillfällen per år då han kan förvärva aktier i sina bolag. ”Jag har 

ett snävare regelverk. Teoretisk säger alla att en insynsperson kan handla åtminstone 

två/tre veckor efter att rapport. Men jag kan inte handla för långt in i det pågående 

kvartalet. Har det gått en månad in i kvartalet då vet jag ganska väl hur den månaden 

ser ut, men det vet ju inte aktiemarknaden.” (Person 8, 130403) 

4.6 Insynslistan vid investeringsbeslut 

I slutskedet av intervjuerna gick vi in på frågor kring om intervjupersonerna själva 

skulle kunna tänka sig att investera i en strategi som bygger på eller tar hänsyn till in-

synspersoners transaktioner vid investeringsbeslut. Intervjupersonerna diskuterade på 

olika sätt och hade varierande åsikter kring frågorna. För- och nackdelar med en sådan 

strategi diskuterades. Det var endast intervjuperson 2 och 7 som hade en negativ inställ-

ning till en strategi som följer insynspersoners transaktioner för investeringsbeslut. In-
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tervjuperson 2 diskuterade att det intellektuellt låter som en smart strategi, men att det 

blir svårt att få det att fungera i praktiken. Anledningarna till att han inte anser att det 

skulle fungera i praktiken var att han menade att det är för många faktorer som påverkar 

en aktiekurs samt att insynspersoners transaktioner kan ske av en rad olika anledningar 

vilka är svåra att urskilja. ”Exempelvis att följa mig vore fullständigt galet, nej det vore 

inte smart. Jag köper ju aktier i bolag jag går in i och det behöver inte betyda att bola-

get går bra. Det kan ju tvärtom betyda att det går jättedåligt men att man tar in en ny 

styrelse för att försöka rädda bolaget från konkurs.” (Person 2, 130318) Intervjuperson 

2:s åsikter kan sammanfattas i att han tror att det bli svårt att ta fram en tillräckligt so-

fistikerad modell som klarar av att ta hänsyn till alla faktorer samt att han menar att 

stockholmsbörsen är för liten då det hade behövts ett större urval än de företag vilka 

finns registrerade där. Intervjuperson 7 förde i stort samma diskussion som intervjuper-

son 2 med tillägget att ”Den där apan som kastade pil på börslistan var ju lika bra som 

analytikerna så…” (Person 7, 130327) Hans största fokus låg på att aktiekursen många 

gånger styrs av mycket annat än bolagsinterna faktorer och prestationer. 

 

Resterande intervjupersoner ställde sig mer positiva till en strategi som följer insynsper-

soners transaktioner för investeringsbeslut, men samtliga förde diskussioner kring möj-

liga problem hänsyn måste tas till. Exempelvis diskuterade intervjuperson 5 att det 

största problemet bör ligga i att urskilja vilka transaktioner som är värda att följa och 

inte. ”Jag tror att väldigt mycket handlar om privatekonomiska aspekter och vad in-

synspersoner har för privatekonomisk situation är väldigt svårt att ha som utgångs-

punkt för investeringsbeslut. Det kan finnas alla möjliga, ur placeringssynpunkt, helt 

irrelevanta grunder för deras investeringsbeslut.” (Person 5, 130326) Intervjuperson 6 

var överens med person 5 om att det är just faktorerna bakom insynspersoners transakt-

ioner investerare måste lägga ner mycket fokus på att studera om strategin ska fungera. 

Han tyckte också att strategin ska kombineras med någon annan strategi. ”Jag skulle 

inte satsa på strategin rakt av. Men det finns nog ett värde i det i kombination med an-

nat.” (Person 6, 130327) Att det är en god idé att kombinera flera strategier diskutera-

des även av intervjuperson 1. ”Som ett urvalskriterium bland flera andra kan jag tänka 

mig att det är väldigt bra. Låt säga att man scannat massor och hittat flertalet investe-

ringsalternativ, finns det då köptransaktioner av insiders i något av alternativen så får 

det alternativet fler poäng.” (Person 1, 130318) Intervjuperson 8 fokuserade på att in-
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vesterare måste hitta rätt personer att följa och att det är viktigare än analysen av varje 

transaktion. Han menade att det finns svenska motsvarigheter till Warren Buffet och att 

det är sådana individer investerare ska ta rygg på. 

  

Något som också tagits upp av flertalet intervjupersoner är att investerare får skilja mel-

lan två olika grupper av insynspersoner. Den ena gruppen menar de utgörs av de som 

ser sina positioner som finansiella placeringar vilka de vill tjäna pengar på och som får 

makt och insynsställning enbart på grund av de stora investeringarna de gör. Den andra 

gruppen utgörs av de insynspersoner som ser sig själva som arbetare och sliter för något 

de tror på och drivs av andra aspekter än att tjäna pengar på finansiella placeringar. 

”Jag tror att det kan vara svårt att dra alla insynspersoner över en kam. Rent regel-

mässigt är det såklart lika regler för alla och så vidare, men hur man agerar är nog 

väldigt olika.” (Person 2, 130318) 

 

De intervjupersoner som ställde sig mer positiva till en strategi som tar hänsyn till in-

synspersoners transaktioner vid investeringsbeslut var överens om att det får röra sig om 

en långsiktig strategi om den ska fungera. De grundade sitt resonemang på att insyns-

personer överlag är långsiktiga i sina beslut, varför de som vill ta rygg på dem också 

måste vara det. ”Jag tycker också att man kan se att de som blir framgångsrika de har 

ofta köpt sina aktier i ett tidigt skede och har haft aktierna i väldigt lång tid. Det är inte 

så att de köpte en månad och sedan sålde månaden efter.” (Person 8, 130403) 
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5 Analys 

I följande kapitel presenteras analysen av studiens empiriska material. Tidigare studier 

samt vår nya infallsvinkel, skapad utifrån teorier inom behavioural finance, utgör grun-

den för analysen. 

 

Av studien framgår att insynspersoner själva anser sig ha ett informationsövertag. Det 

rör sig dock inte om information som anses vara kurspåverkande, varför informations-

övertaget inte har direkt inverkan på de investeringsbeslut som fattas. Resultatet av in-

synpersoners informationsövertag, och framförallt deras tilltro till och värnande om 

bolaget, blir snarare att mer långsiktiga och välgrundade investeringsbeslut tas. Genom 

en ny infallsvinkel presenterar vi i denna studie en ny hypotes, skapad utifrån teorier 

inom behavioural finance, kring varför insynspersoner tenderar att uppnå överavkast-

ning på investeringar i eget bolag. Vi menar att en effekt av att insynspersoners handel i 

egna bolag offentliggörs och begränsas av lagstiftningen, är att ofördelaktiga handlingar 

minskar och insynspersoners beslutsfattande bromsas upp. Enligt oss skulle det lång-

sammare beslutsfattandet innebära en fördel för insynspersoner, då de i större utsträck-

ning än andra investerare undviker psykologiska fallgropar såsom overconfidence, avai-

lability bias, disposition effect och anchoring. I ett längre perspektiv menar vi att lag-

stiftningens begränsande effekt på insynspersoners handel utgör en möjlig förklaring till 

varför insynspersoner tenderar att uppnå högre avkastning än andra investerare. Nedan 

kommer vi att diskutera och analysera de argument som vanligen förekommer i tidigare 

studier kring varför insynspersoner tenderar att uppnå överavkastning. Vi kommer även 

argumentera för vår nya hypotes kring fenomenet. 

5.1 Insynspersoners transaktioner 

5.1.1 Informationsövertag 

Tidigare forskning har visat att det föreligger informationsasymmetri på aktiemark-

naden, då insynpersoner tack vare sin position har ett informationsövertag. Informat-

ionsövertaget anses bidra till att insynspersoner uppnår högre avkastning på sina inve-

steringar i egna bolag än andra investerare. Intervjupersonerna är eniga om att deras 

position skapar en fördel, då det ger god insikt i och förståelse för bolaget och bran-

schen. Att insynspersoner skulle kunna utnyttja den direkta information deras unika 
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ställning i bolaget ger tillgång till anses dock inte vara lika självklart. Vissa av intervju-

personerna menar till och med att alla investerare har möjlighet att få tillgång till likvär-

dig information som insynspersoner. Det handlar om att lägga tillräckligt med tid på att 

få en förståelse för bolaget och tillhörande bransch. Det vill säga att en investerare som 

på heltid ägnar sig åt att studera ett bolag kan skaffa sig ett likvärdigt informationsöver-

tag.  

 

Det går dock att ifrågasätta hur det skulle fungera i praktiken då de flesta investerare har 

ett annat heltidsarbete. Därmed kan det enligt oss anses vara svårt att lägga den tid som 

krävs. Huvudpoängen i resonemanget är att det inte är icke-publik information gällande 

möjliga framtida händelser, exempelvis förvärv och liknande, som är det viktiga. Tvär-

tom diskuterade fem av åtta intervjupersoner avsaknaden av korrelation mellan de be-

slut som fattas internt i bolaget och hur aktiekursen rör sig kortsiktigt. Det som betonats 

under genomförda intervjuer är snarare att insynspersoner på ett naturligt sätt får förstå-

else för bolaget, branschen och aktiemarknaden, något vi menar inte är ett informat-

ionsövertag utan snarare ett kunskapsövertag, vilket underlättar för att fatta välgrundade 

investeringsbeslut.  

5.1.2 Investeringsstrategi 

Om insynspersoner inte anser att deras unika bolagsinterna information utgör en förkla-

ring till varför de tenderar att uppnå överavkastning, hur kan den då förklaras? Tidigare 

forskning har visat att insynspersoner skulle ha ett övertag vid en contrarian-strategi. 

Kan ett informationsövertag vara en fördel och bidragande faktor? Vår studie visar att 

en naturlig följd av insynspersoners engagemang i bolag är att det finns en genuin posi-

tiv tilltro för bolagets framtida utveckling. Vi menar att det kan underlätta och ses som 

en fördel vid en contrarian-strategi, då det leder till att beslut fattas ur ett långsiktigt 

perspektiv. Samtliga av de intervjuade betonar att det finns såväl förhoppning om, som 

förtroende för, att deras bolag kommer prestera väl i framtiden. Vi menar att det borde 

underlätta för att våga genomföra en investering även under perioder med negativ 

marknadsutveckling.  

 

Sex av de åtta intervjupersonerna har uttryckligen poängterat vikten av att signalera till 

marknaden vart bolaget är påväg. Av studien framkommer att investeringsbeslut tas 
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utifrån en kombination av viljan att signalera till och guida aktieägarna, samt att det 

finns privatekonomiska skäl bakom fattade beslut. Den signaleffekt som insynspersoner 

skickar till marknaden vid handel under sämre tider anser vi vara en möjlig faktor till 

deras överavkastning. Om marknaden uppfattar insynspersoners köptransaktioner som 

positiva signaler och därmed köper aktier i bolaget kommer insynspersoner naturligt att 

tjäna på transaktionerna, då investeringen genomförs innan marknaden vänder. I de fall 

marknaden reagerar på transaktioner utförda i egna bolag kommer aktiekursen att stiga, 

vilket bidrar till att insynspersoners transaktioner uppfattas ha genomförts vid rätt tid-

punkt. Intervjupersonerna berättade dock att det inte rör sig om kursmanipulation, utan 

investeringarna bör ses som en guidning om vart bolaget är på väg. Det framkommer 

önskemål från intervjupersonerna om en strängare lagstiftning med snabbare inrapporte-

ring till finansinspektion, då det anses leda till en effektivisering av aktiemarknaden.  

5.1.3 Skickliga investerare 

Tidigare forskning har förklarat insynspersoners överavkastning med argumentet att 

insynspersoner är skickliga investerare. Genom studien konstaterar vi att intervjuperso-

nerna överlag uppger att de vid investeringar i egna bolag tar långsiktiga, ej impuls-

drivna och välgrundade beslut. Faktorer som vid investeringsbeslut bör betraktas som 

viktiga och i många fall förknippas med beslut fattade av skickliga investerare. Det fak-

tum att flertalet av intervjupersonerna nämner att investeringar inte skulle genomföras 

om de saknar tillräcklig information anser vi vara av stor betydelse. Vi anser att insyns-

personers kunskapsövertag är till stor fördel när det kommer till att skaffa sig tillräckligt 

med information. Kunskapsövertaget är därmed en bidragande faktor till att insynsper-

soner kan anses vara skickliga investerare.   

 

Under flertalet av intervjuerna berördes eventuell inverkan av aktieanalytikers publikat-

ioner om bolag. Av studien framkommer att intervjupersonerna menar att aktieanalyti-

ker är skickliga på att göra korrekta analyser gällande bolagets framtid, medan de van-

ligt förekommande målkurserna anses vara bristfälliga. Återigen betonas vikten av in-

synspersoners långsiktiga placeringshorisont vid investeringsbeslut, något som intervju-

personerna anser vara bristfälligt i många andra investerares handelsstrategier. Investe-

rare uppmanas använda aktieanalytikers information om bolaget som ett komplement 

till den information som redan finns tillgänglig på marknaden, snarare än att jämföra 
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eventuell riktkurs med vad aktien är värd idag. Något intervjupersonerna anser skilja en 

skicklig investerare från en mindre skicklig investerare. 

5.2 Informationsvärde för investerare 

5.2.1 Köp- och säljtransaktioner 

Om en strategi ska tillämpas, där investerare följer insynspersoners transaktioner i egna 

bolag vid investeringsbeslut, bör investerare enbart titta på köptransaktioner. Vi menar 

att insynspersoners stora fokus på att undvika negativa signaleffekter kan leda till att 

mindre fokus läggs på att försöka hitta rätt tidpunkt för säljtransaktioner. Därför kan 

säljtransaktioner i många fall vara mindre lyckade ur investeringssynpunkt. Tidigare 

studier förklarar att säljtransaktioner saknar informationsvärde för investerare till följd 

av att transaktionerna kan ha olika bakomliggande faktorer. Intervjupersonernas dis-

kussioner rörande säljtransaktioner stämmer överens med antaganden gjorda i tidigare 

studier, då de tydligt framhåller att säljtransaktioner ska undvikas och endast genomförs 

av privatekonomiska skäl. 

 

Av intervjuerna framgår att bonusprogram, där tilldelning av aktier sker, är vanligt och 

verkar bli allt vanligare. Bonusprogrammen i de bolag våra intervjupersoner är verk-

samma har varit för nya för att de ska ha hunnit utvärdera vilka effekter programmen 

fått på de transaktioner som genomförs av insynspersoner. Vi menar att tänkbara följder 

av tilldelningen av aktier genom bonusprogram är att antalet köptransaktioner som inte 

sker via bonusprogram minskar och antalet säljtransaktioner ökar. Om en insynsperson 

får aktier via ett bonusprogram kommer det enligt oss finnas mindre behov av att köpa 

ytterligare aktier i samma bolag, vilket får följden att antalet köptransaktioner en inve-

sterare kan imitera minskar. Intervjupersonerna diskuterade att de vid tilldelning av ak-

tier genom bonusprogram inte kan påverka när tilldelningen av aktier sker, varför vi 

menar att det kan leda till mindre vältajmade transaktioner. Antalet tillfällen då insyns-

registrerade personer behöver sälja aktier av privatekonomiska skäl anser vi bör öka till 

följd av att tilldelning av aktier via bonusprogram blir allt vanligare. Informationsvärdet 

i säljtransaktioner menar vi dock kommer vara oförändrat då negativa signaleffekter 

fortfarande kommer vilja undvikas av insynspersoner.  
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5.2.2 Transaktionsstorlek 

Tidigare studier har visat att större transaktioner skulle ha ett högre informationsvärde 

för investerare än mindre transaktioner. Seyhun (1998) har dock visat att de allra största 

transaktionerna kan sakna informationsvärde till följd av att de drivs av maktfaktorer. 

Vi finner stöd för antagandet då hälften av intervjupersonerna berör ämnet och påpekar 

att de allra största transaktionerna bör sakna informationsvärde till följd av maktfak-

torer. Vi identifierar vissa problem i att göra en åtskillnad mellan vilka transaktionsstor-

lekar som skulle ha ett informationsvärde för investerare. Transaktioner kan motiveras 

av en rad faktorer och intervjupersonernas berättelser pekar på att det kan finnas in-

formationsvärde i såväl stora- som små transaktioner. Vi menar att transaktionsstorleken 

inte bör vara en huvudsaklig faktor att ta hänsyn till för en investerare, vars handelsstra-

tegi är att imitera insynspersoners transaktioner, då det råder stor oenighet kring vilka 

transaktioner som har ett informationsvärde. Stora och små transaktioner kan anses vara 

en diffus gränsdragning.  

5.2.3 Bolagsstorlek 

Informationsvärdet för investerare antas i tidigare studier vara högst i transaktioner ut-

förda av insynspersoner i mindre bolag, och framförallt i bolag med stora forsknings- 

och utvecklingssatsningar. Vi finner här överensstämmelse mellan tidigare studier och 

intervjupersonernas berättelser. Den lägre marknadstransparensen i mindre bolag gör att 

känsligheten för insynspersoner agerande ökar. Flertalet av intervjupersonerna menar att 

det är få som läser rapporter från mindre bolag. Vid en jämförelse av intervjupersonerna 

aktiva i mindre respektive större bolag, visar vår studie att intervjupersonerna i mindre 

bolag tydligare betonade vikten av att, genom handel i eget bolag, kommunicera till 

aktiemarkaden. Vi menar att insynspersoner i mindre bolag är mer benägna att försöka 

kommunicera med marknaden genom transaktioner eftersom de inte når ut lika lätt ge-

nom årsredovisningar och andra rapporter. Uttalanden från intervjupersonerna gällande 

att marknaden alltid reagerar på deras genomförda transaktioner menar vi styrker detta. 

Intervjupersonerna menar att ingen insynsperson skulle köpa aktier i ett bolag de inte 

tror på. En investerare har mycket att vinna på att hitta rätt mindre bolag att satsa på, 

och enligt oss kan köptransaktioner av insynspersoner vara en god signal.  
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5.2.4 Insynspersonens position i bolaget 

Enligt de personer vi intervjuat har VD:n mest information om ett bolag, framförallt vad 

gäller information på detaljnivå och som berör den dagliga driften av bolaget. Vad gäl-

ler aktiepåverkande information menar intervjupersonerna att informationen överlag är 

densamma. Tidigare studier har visat att informationsvärdet för investerare är starkast i 

transaktioner utförda av VD, medan informationsvärdet är något lägre i transaktioner 

utförda av till exempel styrelsemedlemmar. Genom vår studie har vi identifierat vissa 

skillnader mellan hur VD och styrelseledamöter agerar, vilket vi menar skulle kunna 

utgöra en förklaring till varför skillnader i informationsvärde uppstår. De styrelseleda-

möter vi intervjuat har uppgett att de aldrig sålt aktier medan de varit insynsregistrerade 

i ett bolag, något som skiljer sig mot de personer vi intervjuat som sitter på andra posit-

ioner. En insynsperson vilken livnär sig som styrelseproffs sitter normalt i flera styrelser 

på samma gång. Även om personen inte vet när den går in i en styrelse hur länge den 

kommer att sitta där, har vi uppmärksammat att ett styrelseproffs byter uppdrag oftare 

än vad exempelvis en VD gör. Om informationsvärdet är som högst i transaktioner ut-

förda av VD kan det vara ett tecken på att VD:n är den person vilken tenderar att göra 

bäst investeringar. I så fall pekar vår studie på att säljtransaktioner ändå verkar vara en 

lönsam strategi för insynspersoner. Detta fast intervjupersonerna uppger att det inte är 

deras fokus att hitta rätt tillfälle när de väl måste genomföra en säljtransaktion. En an-

nan möjlig förklaring till att det har visat sig vara bäst att imitera en VD kan vara att en 

VD är den som har längst perspektiv på sina investeringar, och att långsiktighet är det 

vinnande konceptet.      

5.3 Lagstiftningens inverkan på insynspersoners agerande 

5.3.1 System 1 och system 2 

I studien har en ny hypotes utformats vilken utgör en möjlig förklaring till varför in-

synspersoner tenderar att överavkasta på investeringar i eget bolag. Hypotesen har ut-

formats genom att applicera teorin om Två system på insynspersoners agerande.  

 

Studiens hypotes menar att insynspersoner, tack vare att deras handlingar övervakas via 

befintlig lagstiftning, i större grad än andra investerare lyckas aktivera sitt System 2 vid 

investeringsbeslut. Därav undviks känslostyrda och snedvridna handlingar som kan 
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uppstå av att beslutfattandet sker automatiskt genom system 1. Som tidigare forskning 

pekat på kan System 1-tänk ersättas av System 2-tänk genom användandet av tekniker 

som bromsar in de beslutsfattande processerna. Intervjupersonerna bekräftade att in-

synspersoner alltid, på grund av lagstiftning och sin offentlighet, överväger sina beslut 

noggrant. Vi menar att lagstiftningen fungerar som en effektiv teknik för att bromsa in 

den beslutsfattande processen samt aktiverar System 2, varför lagstiftningen utgör en 

möjlig förklaring till varför insynspersoner tenderar att överavkasta.  

 

Vidare menar vi att insynspersoner har mer kunskap och minnen lagrade i sitt långtids-

minne och därför har ett mer välutvecklat System 1 än andra investerare. Insynsperso-

ners lagrade kunskap kan göra att deras System 1 känner igen mönster och samband i en 

annan utsträckning än andra investerares System 1, vilket resulterar i mer välgrundade 

beslut även om System 2 inte kopplas in för en noggrannare analys.   

 

Hypotesen menar vi kan förklara varför tidigare studier visat att informationsvärdet är 

högre i transaktioner utförda av VD. Det är en tidskrävande process att bygga upp ett 

innehållsrikt förråd av inpräntade mönster som System 1 kan använda. Om VD, som vi 

uppmärksammat, tenderar att vara aktiv i ett bolag längre än exempelvis en styrelsele-

damot är, har en VD längre tid på sig att utveckla sitt System 1. Vi menar att en VD:s 

arbetsuppgifter och tillgång till mer information är en bidragande faktor till lagringen av 

mönster, även om informationsskillnaden främst rör detaljer och daglig driftsinformat-

ion.   

5.3.2 Heuristiker och fallgropar 

Tidigare studier såsom Kallunki, et al. (2009) har visat att insynspersoner precis som 

andra investerare går i psykologiska fallgropar. Vi anser att insynspersoner inte går i 

psykologiska fallgropar lika ofta som andra investerare samt att de inte faller lika djupt. 

Vi menar att insynspersoner lyckas bättre i sina investeringar än andra investerare på 

grund av att de har ett mer välutvecklat System 1, med fler välutvecklade heuristiker 

lagrade i minnet, samt att de i större utsträckning än andra investerare undviker psyko-

logiska fallgropar, tack vare att lagstiftningen begränsar deras möjlighet till handel. In-

synspersoner lyckas tack vare sitt sätt att agera, i större grad än andra investerare, und-

vika att deras System 1 använder snedvridna heuristiker som lagrats i minnet och inte 
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överensstämmer med verkligheten vid beslutsfattande. Därav minskar risken för att in-

synspersoner låter snedvrida heuristiker leda dem till att gå i psykologiska fallgropar vid 

investeringsbeslut. Vidare menar vi att de gånger insynspersoner hamnar i psykologiska 

fallgropar fungerar lagstiftningen som ett skydd då studien visat att tidpunkten för och 

hur ofta transaktioner genomförs i hög grad påverkas av befintlig lagstiftning. 

 

Nedan följer en utförligare beskrivning av hur vi menar att specifika psykologiska fall-

gropar i större utsträckning undviks av insynspersoner i förhållande till andra investe-

rare. 

Overconfidence 

Tidigare forskning har visat att investerare får en sämre riskjusterad avkastning till följd 

av att de tenderar att handla för ofta och att deras beslut baseras på överdrivna bedöm-

ningar och bristfälliga undersökningar av alternativ. Trots att Kallunki, et al. (2009) i 

sin studie visat att insynspersoner, liksom övriga investerare, faller i fallgropen be-

nämnd som overconfidence menar studiens utformade hypotes att insynspersoner tack 

vare lagstiftningen i större utsträckning kan undvika ett sådant beteende. I genomförda 

intervjuer har det framkommit att intervjupersonerna anser det vara omöjligt för en in-

synsperson att utföra transaktioner av impuls. Sju av åtta intervjupersoner anger att ma-

joriten av deras transaktioner i liten eller mycket liten utsträckning utgörs av impulsiva 

handlingar. Dels då det inte är möjligt rent lagmässigt och dels då det inte anses vara 

lockande till följd av den omtanke som finns om bolaget. Vår studie konstarerar att be-

fintlig lagstiftning har stor inverkan på när insynspersoner genomför sina transaktioner. 

Samtliga intervjupersoner anger att befintlig lagstiftning i mycket hög utsträckning styr 

tidpunkten för genomförandet av transaktionerna. Det faktum att flertalet intervjuperso-

ner nämnde att de troligtvis skulle handla oftare om deras transaktioner inte offentlig-

gjordes menar vi visar den positiva inverkan lagstiftningen har på insynspersoners av-

kastning. Även om Kallunki, et al. (2009) har rätt i att insynspersoner liksom övriga 

investerare är overconfident menar vi att ett sådant beteende förhindras av lagstiftningen 

då insynspersoner till skillnad från andra investerare inte kan genomföra transaktioner 

när som helst.  
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Flertalet av intervjupersonerna berättade att det i många fall är nödvändigt att bestämma 

sig redan en månad innan en transaktion genomförs. I vissa fall, till exempel i perioder 

med många förvärv, kan det dröja flera år innan det uppkommer en möjlighet att ge-

nomföra en transaktion. Som våra intervjupersoner beskrivit är antalet tillfällen under 

ett år då de kan genomföra transaktioner få i jämförelse med andra investerare, vilket vi 

menar kan ha en positiv effekt för insynspersoner. Vi menar att även om en insynsper-

son vill genomföra en transaktion på impuls är det inte möjligt, då personen i fråga först 

måste kontrollera om det är tillåtet enligt lagen. Därigenom skapas tid till att tänka ige-

nom beslut inte bara en gång, utan kanske två och tre, beroende på hur pass känsligt 

läge bolaget befinner sig i. De intervjuade anser överlag att deras omtanke för och 

känslomässiga koppling till bolaget har en större inverkan än själva lagstiftningen. Den 

signaleffekt som insynspersoner genom sin handel skickar till marknaden har under 

intervjuerna betonats som viktig. Därför sker inga impulsiva handlingar, utan en in-

synsperson fattar sina beslut först efter noga övervägning av vilka eventuella signalef-

fekter agerandet skickar till marknaden. Ett beteende som kan leda till att färre transakt-

ioner genomförs i jämförelse med om personen i fråga hade saknat insynsställning.  

Availability bias 

Som diskuterats i teorikapitlet hamnar investerare många gånger i fallgropen availa-

bility bias tillföljd av System 1:s oförmåga att skilja på fakta och igenkännande. Vi me-

nar att insynspersoner lättare kan skilja fakta från igenkännande, då de genom sin posit-

ion i bolaget får ett naturligt kunskapsövertag, eftersom det ingår i arbetsuppgiften att 

studera bolaget på heltid. Vi anser att en naturlig följd av insynspersoners unika inblick 

i bolaget kan vara att fler heuristiker lagras i långtidminnet, vilket bidrar till att de lik-

som mästare inom schack kan klassas som experter på området. En brist som diskuterats 

hos andra investerare är att de ofta har svårt att skilja mellan vad ett bolag presterar och 

hur aktiekursen går. Om goda nyheter rapporteras gällande ett bolag kan privata investe-

rare många gånger tendera att koppla samman det med den framtida aktiekursutveckl-

ingen. Ett kortsiktigt samband som våra intervjupersoner anser vara obefintligt. Flertalet 

gånger återkommer diskussioner gällande den låga korrelationen mellan de beslut som 

fattas internt i ett bolag och hur aktiekursen påverkas. En insikt vi anser vara till insyns-

personers fördel.  
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Disposition effect 

Disposition effect är en följd av att beslut gällande köp och säljtransaktioner utgår från 

en referenspunkt. Referenspunkten kan exempelvis utgöras av köpkursen. Investerare 

tenderar att behålla förlustaktier för att undvika realiserandet av en symbolisk förlust, 

det vill säga en försäljning av aktien när nuvarande kurs understiger köpkursen. På 

samma känslostyrda tankesätt tenderar investerare att sälja av sina vinstaktier då det 

framkallar positiva känslor. Vår studie visar att det är möjligt att dispositon effect inte är 

lika omfattande för insynspersoner i förhållande till övriga investerare. I enlighet med 

tidigare diskussion menar vi att insynspersoner i större utsträckning undviker att fatta 

beslut genom det automatiska System 1, vilket i sin tur leder till att de beslut som tas 

inte är lika känslomässigt styrda. Vi menar att det är en följd av att intervjupersonerna 

inte själv anser sig kunna påverka tidpunkten för investeringstillfällen i kombination 

med att lagstiftningen begränsar insynspersoners handel. När det gäller att behålla för-

lustaktier för länge framkommer det under studiens intervjuer att samtliga intervjuper-

soner i mycket liten utsträckning anser sig kunna påverka tidpunkten för när en transakt-

ion genomförs. Utifrån detta resonemang menar vi att ångesten inte blir lika påtaglig för 

insynspersoner, om de behöver realisera en förlust vid försäljning, till följd av att de till 

skillnad från övriga investerare inte har samma möjlighet att avgöra tidpunkten. När det 

handlar om att undvika att sälja av vinstaktier menar vi att lagstiftningen och offentlig-

görande har en betydande roll. Trots att insynspersoner precis som övriga investerare 

kan lockas av att genomföra säljtransaktioner efter kursuppgång visar studien att inter-

vjupersonerna i stor utsträckning undviker att sälja av sitt innehav i eget bolag. Dels 

anser insynpersonerna att det många gånger inte är möjligt rent lagmässigt och dels vill 

de undvika att skicka negativa signaler till marknaden, vilket talar för att de i större ut-

sträckning tenderar att behålla sitt innehav trots en positiv utveckling. 

Anchoring 

En annan effekt av att investerare använder köpkursen som referenspunkt är att deras 

beslut förankras till denna kurs, något som utgör en snedvridning inom behavioural 

finance och benämns anchoring. Vi menar att insynspersoner kan undvika denna fall-

grop i större utsträckning än andra investerare då deras referenspunkt inte är lika stark 

kopplad till börskursen. Återigen anser vi att det är av stor vikt att intervjupersonerna 
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betonar avsaknaden av kortsiktig korrelation mellan bolagets prestationer och aktie-

kursutvecklingen. Ett mönster urskiljdes i genomförda intervjuer där intervjupersonerna 

inte ansåg att börskursen avspeglar ett bolags verkliga värde. Ett faktum som tydligt 

framgår av vår enkätfråga gällande i vilken utsträckning intervjupersonerna ansåg att 

deras bolags verkliga värde återspeglades i börskursen, där 7 av 8 personer svarade i 

liten eller mycket liten utsträckning. Något som antyder att deras referenspunkt inte är 

förankrad till börskursen, utan snarare är kopplad till information och värderingar som 

genererats av dem själva. Vid diskussioner kring huruvida någon hänsyn tas till vad 

aktieanalytiker kommenterar om bolagen framkom att flertalet av intervjupersonerna 

läste vad som skrev om eget bolag, men att det inte var information som utgjorde un-

derlag för investeringsbeslut. Vi menar att insynspersoner har ett övertag gentemot öv-

riga investerare då de har tillgång till mer information och lättare kan utvärdera och dra 

egna slutsatser utifrån den externa information de får tillgång till.  

5.4 Efterreflektioner 

Genom våra intervjuer med insynspersoner har vi utifrån en ny infallsvinkel presenterat 

en möjlig förklaring till varför insynspersoner tenderar att överavkasta. Tidigare studiers 

resultat har analyserats utifrån ny empiri och vi har utformat en hypotes gällande in-

synspersoner förmåga till överavkastning utifrån teorier inom behavioural finance. Vi är 

medvetna om att åtta intervjuer kan anses vara få sett till det totala antalet insynsperso-

ner som finns registrerade i Sverige. Vi menar dock, som diskuterats i metodkapitlet, att 

vårt upplägg med semistrukturerade intervjuer där vi inkluderat såväl enkätliknande 

frågor som mer öppna diskussioner ökar studiens trovärdighet. Vi har intervjuat insyns-

personer på olika positioner i bolag för att få en bredd i vårt urval, och då intervjuperso-

nerna många gånger varit eniga i sina svar menar vi att svaren kan anses vara represen-

tativa för insynspersoner på agregerad nivå. I vissa frågor har vi uppmärksammat att 

svaren skiljt sig åt mellan de enkätliknande frågorna och de mer djupgående frågorna. 

Den mest tänkbara anledningen till det är enligt oss att frågorna av enkätliknande karak-

tär många gånger genererade impulsiva svar som intervjupersonerna sedan avvek ifrån 

vid fortsatta diskussioner. De fortsatta diskussionerna ledde till nya insikter hos inter-

vjupersonerna vilket vid vissa tillfällen gjorde att intervjupersonerna gav tvetydiga svar.         

 



ANALYS 

61	  
 

Vi har stött på ett bortfall vilket bör kritiseras. Studiens resultat kan ge en snedvriden 

bild om de personer som avböjt från att medverka i studien gjort det av en särskild an-

ledning. Detta är något som är svårt att ta reda på och vår förhoppning är att vi har mi-

nimerat risken för att personer avböjt från att medverka på grund av att de har något att 

dölja då våra intervjupersoner varit anonyma. Intervjupersonernas möjlighet till anony-

mitet framgick tydligt i den förfrågan vi skickade ut till våra utvalda insynspersoner. 

Vår studie är så långt vi vet den första av sitt slag varför vi menar att studien bör ses 

vara en utgångspunkt för vidare studier av likartad karaktär, där den nya hypotesen kan 

testas på ett större urval. Förslag till fortsatta studier presenteras i nästkommande kapi-

tel.   
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6 Slutsats 

Nedan redovisar vi studiens resultat, besvarar forskningsfrågorna och ger förslag till 

vidare studier på området. 

 

Studien visar att insynspersoners handel med finansiella instrument i eget bolag genom-

förs utifrån ett långsiktigt perspektiv till följd av engagemang i bolaget. Ett initialt inne-

hav anskaffas oftast i samband med att personen i fråga intar en insynsställning i bola-

get, för att därefter utökas ett fåtal gånger per år. Vidare har det under intervjuerna 

framkommit att kortare eller impulsdrivna affärer sällan genomförs. Studien pekar på att 

en diversifieringsstrategi inte prioriteras av insynspersoner, utan snarare är ett koncen-

trerat ägande vanligt förekommande. Investeringsbeslut sker först när tillräckligt med 

information finns, varav det blir naturligt att stora delar av insynspersoners innehav 

hamnar i eget bolag, till följd av det kunskapsövertag de får genom att studera bolaget 

på heltid. Till viss del visar studien att insynspersoner handlar utifrån en contrarian-

strategi, då tidpunkten för transaktioner drivs av uppkomna tillfällen. Det är vanligt fö-

rekommande att insynspersoners innehav utökas när det anses vara billigt, exempelvis 

efter ett kursfall. Teorin om att insynspersoner handlar utifrån en contrarian-strategi 

anses dock enbart vara tillämpbar på köptransaktioner till följd av att säljtransaktioner 

sällan eller aldrig genomförs. 

 

Av studien framkommer att det finns olika faktorer som motiverar insynspersoner till 

transaktioner i eget bolag, såsom långsiktigt engagemang och ett förtroende för det egna 

bolaget. Den faktor som framförallt betonas är den signaleffekt som insynspersoner 

skickar till marknaden genom transaktioner i eget bolag. Signaleffekten som uppstår när 

insynspersoner genomför transaktioner har identifierats som viktigt då det anses vara ett 

sätt att guida marknaden och öka marknadstransparensen. Signaleffekten har uppmärk-

sammats vara extra viktig i mindre bolag där möjligheten att kommunicera med mark-

naden genom årsredovisningar och andra rapporter inte är lika stor, vilket förklaras som 

en följd av att färre analytiker följer mindre bolag.  

 

Vår studie styrker många av antaganden gjorda i tidigare forskning. Till följd av att in-

synspersoner sällan säljer aktier, samt att motiv vid försäljning anges vara ett behov av 



SLUTSATS 

63	  
 

likvida medel snarare än ett informationsövertag, kan vi genom studien styrka att sälj-

transaktioner generellt sett har ett mindre informationsvärde för investerare. Försäljning 

kan ske till följd av att större inköp ska göras eller för att insynpersonen byter uppdrag 

och är i behov av att omplacera pengarna till det bolag där det nuvarande engagemanget 

finns. Studien har visat att det finns skilda åsikter gällande betydelsen av transaktions-

storleken i fråga om informationsvärde för investerare. Därmed är det svårt att dra nå-

gon direkt slutsats kring om och i så fall vilka transaktioner som är värda att imitera. 

Vad gäller skillnader i bolagsstorlek har det framkommit information vilken styrker 

antagandet om att transaktioner utförda i mindre bolag har högre informationsvärde. Det 

finns ett större behov för mindre bolag att kommunicera med marknaden via insynsper-

soners transaktioner, varför det kan vara av värde för en investerare att studera de extra 

noggrant. En skillnad har bekräftats av intervjupersonerna angående tillgången till in-

formation beroende på vilken position en insynperson har i ett bolag. En VD har till-

gång till mer detaljerad information om den dagliga verksamheten. Dock anses inte in-

formationen vara en fördel vid investeringsbeslut varför den inte kan utgöra en förkla-

ring till tidigare studiers resultat som pekar på att VD ofta uppnår en högre överavkast-

ning än andra insynspersoner. 

 

Vår studie bidrar med en ny hypotes vilken utgår från att det finns ett positivt samband 

mellan lagstiftningen och insynspersoners överavkastning. Det har genom studiens ge-

nomförda intervjuer framkommit att befintlig lagstiftning har stor inverkan på tidpunk-

ten för när och hur ofta transaktioner genomförs. Tidigare forskning har visat att psyko-

logiska fallgropar leder till sämre riskjusterad avkastning, bland annat för att investerare 

på grund av psykologiska fallgropar tenderar att handla för ofta, ta för stora risker samt 

har svårt att skilja mellan fakta och igenkännande. Vår hypotes är att insynspersoner 

tenderar att överavkasta tack vare att lagstiftningen begränsar deras handel, varför de 

undviker kostsamma misstag. Insynspersoner kan undvika psykologiska fallgropar dels 

då lagstiftningen har en inbromsande effekt vid beslutsfattande och dels för att den be-

gränsar handel i de fall snedvridningar uppstår.  

6.1 Rekommendation på vidare studier 

Då vår studie så långt vi vet utgör den första av sitt slag på området finns det behov av 

vidare studier med samma angreppsvinkel. Studien har syftat till att utifrån intervjuer 
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med insynspersoner testa antaganden gjorda i tidigare forskning samt ge ett nytt per-

spektiv på varför insynspersoners tenderar att uppnå överavkastning på investeringar i 

eget bolag. Vi har funnit stöd för att insynspersoners möjlighet till överavkastning kan 

vara en följd av att mer välgrundade investeringsbeslut fattas tack vare den lagstiftning 

som insynspersoner styrs av. Detta är en av oss nyutformad hypotes som skiljer sig från 

tidigare studier, vilka förklarar att insynspersoners överavkastning är en följd av deras 

informationsövertag. Det vore intressant att replikera denna studie på ett större urval av 

insynspersoner för att stärka eller förkasta den utformade hypotesen. Vi ser även att det 

vore intressant att genomföra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie, där urva-

let till intervjuerna baseras på kvantitativ data gällande vilka insynspersoner som har 

överavkastat mest i förhållande till marknaden i stort.  
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Appendix 1  
Intervjuguide, insynspersoner med insyn i ett bolag. 
 

Vår studie syftar i huvudsak till att undersöka och utifrån behavioural finance analysera 

insynspersoners handel med finansiella instrument och främst handel med aktier i de 

bolag där insyn finns. Vi vill tydligt framhålla att studien inte berör illegal insiderhandel 

och vårt intresse för området grundar sig i att det blivit en allt vanligare strategi att som 

privat investerare följa Finansinspektionens insynslista vid investeringsbeslut.  
 

Då du har insyn i bolaget X och enligt Finansinspektionens insynslista utfört transakt-

ioner i bolaget under de senaste åren har vi valt att intervjua dig då ditt perspektiv är 

viktigt för oss. Dina åsikter och erfarenheter kan bidra till att vi lyckas med vår studie. 

Du kommer att vara anonym och det som sägs under intervjun kommer att behand-

las konfidentiellt. 

 

Vår intervju är uppdelad i tre delar där den första delen omfattar allmänna frågor om dig 

som insynsperson. Den andra delen av intervjun utgörs av hårt strukturerade frågor där 

svaren graderas på en femgradig skala. Frågorna som ställs är kopplade till antaganden 

och teorier i tidigare forskning om insynspersoners handel med finansiella instrument. 

Den tredje och sista delen omfattar öppnare frågor där du ges utrymme att själv reflek-

tera och utforma dina svar för att på bästa sätt spegla dina erfarenheter. 

 

Nedanstående frågor utgör grunden i intervjun, men utrymme lämnas för att du, om så 

behövs, ska kunna kommentera och nyansera de frågor som ställs under intervjuns 

gång. Utrymme lämnas även för följdfrågor och vidare diskussion. 

Du som insynsperson   

• Hur skulle du beskriva ditt intresse för och din kunskap om aktiemarknaden? 

o Sköter du dina transaktioner själv? 

o Hur ofta genomför du transaktioner? 

• Hur har din relation till aktiemarknaden påverkats av din insynsställning? 

• Kan du beskriva hur handel med aktier i eget bolag styrs/regleras i det bolag där 

du har en insynsposition?  
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• Finns det ett bonus-program eller liknande i det bolag du har insyn i där tilldel-

ning av aktier sker?   

o Om ja, hur har det påverkat dina transaktioner? 

• I vilken utsträckning sker din handel med finansiella instrument utifrån en ut-

tänkt strategi?  

Handel med finansiella instrument 
Nedan följer frågor som vi vill att du graderar på en femgradig skala där 1 = mycket 

liten utsträckning och 5 = mycket stor utsträckning. 

Kopplat till informationsövertag; 

• I vilken utsträckning anser du dig lättare kunna bedöma publik information nu 

än innan du fick insynsställning i bolaget? 

• I vilken utsträckning anser du att dina investeringsbeslut grundar sig i informat-

ion du fått tack vare din insynsställning? 

• I vilken utsträckning anser du att insynspersoner har tillgång till bättre informat-

ion än privata investerare? 

• I vilken utsträckning anser du dig ha ett övertag gentemot privata investerare vid 

investeringsbeslut? 

• I vilken grad tycker du att aktiekursen generellt speglar bolagets verkliga värde? 

• I vilken grad påverkas dina investeringsbeslut av att aktiekursen inte avspeglar 

bolagets verkliga värde? 

• I vilken grad anser du att du har haft rätt i majoriteten av dina investeringsbe-

slut? 

Kopplat till contrarian-strategi; 

• I vilken utsträckning tenderar du att genomföra köptransaktioner efter att aktie-

kursen har fallit? 

• I vilken utsträckning tenderar du att genomföra säljtransaktioner efter att aktie-

kursen har stigit? 

• Tidigare forskning pekar på att insynspersoner handlar utifrån en contrarian-

strategi, i vilken utsträckning tror du att detta stämmer för insynspersoner gene-

rellt sett? 

• I vilken utsträckning skulle du säga att du handlar utifrån en contrarian-strategi?  
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Kopplat till lagstiftningen; 

• I vilken utsträckning påverkas du av att dina transaktioner i eget bolag offentlig-

görs? 

• I vilken utsträckning påverkas du av risken för en misstanke om illegal insider-

handel? 

• I vilken utsträckning styrs tidpunkten för dina transaktioner av befintliga lagar? 

• I vilken grad styrs dina investeringsbeslut av risken för dålig publicitet? 

• I vilken utsträckning påverkar bolagsinterna restriktioner dina investeringsbe-

slut? 

Kopplat till behavioural finance; 

• I hur stor utsträckning använder du dig an tumregler vid investeringsbeslut? 

• I hur stor utsträckning anser du dig vara riskbenägen? 

• I vilken grad skulle du säga att majoriteten av dina köptransaktioner är im-

pulsköp? 

• I vilken grad skulle du säga att majoriteten av dina säljtransaktioner är im-

pulsförsäljningar? 

• I vilken utsträckning anser du att majoriteten av dina investeringsbeslut är 

långsiktiga?  

Dina erfarenheter  

• Vid investeringsbeslut, vilka 3-5 faktorer anser du vara viktigast för dina be-

slut? 

o Gäller samma faktorer vid både köp- och säljtransaktioner? 

• Tänker du annorlunda vid investeringsbeslut i bolaget du har insyn i jämfört 

med andra investeringsbeslut? 

o Skillnad om du handlar till dig själv eller närstående? 

• Det finns två huvudstrategier. Antingen att gå emot eller att följa marknaden 

i stort. Hur skulle du beskriva dina investeringsbeslut utifrån dessa två stra-

tegier?  

o Hur är det kopplat till din insynsposition? 

o Tror du att insynspersoner i allmänhet har lättare att ignorera hur 

andra investerare agerar? 
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• I vilken utsträckning styrs dina investeringsbeslut av den allmänna stäm-

ningen på marknaden? 

• Vad anser du om befintlig svensk lagstiftning kring insiderhandel? 

• Finns det någon förändring du skulle vilja se i befintlig svensk lagstiftning? 

• När det gäller påverkan av lagar och restriktioner etc. skiljer det sig i hur de 

påverkar dina köptransaktioner i jämförelse mot säljtransaktioner? 

• Vad anser du om att flera bolag utvecklar strategier där man följer Finansin-

spektionens insynslista för investeringsbeslut? 

o Är det lika för både köp- och sälj transaktioner? 

o Skulle du själv kunna tänka dig att följa en sådan strategi? 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 2 
Intervjuguide, insynspersoner med insyn i flera bolag. 
 

Vår studie syftar i huvudsak till att undersöka och utifrån behavioural finance analysera 

insynspersoners handel med finansiella instrument och främst handel med aktier i de 

bolag där insyn finns. Vi vill tydligt framhålla att studien inte berör illegal insiderhandel 

och vårt intresse för området grundar sig i att det blivit en allt vanligare strategi att som 

privat investerare följa Finansinspektionens insynslista vid investeringsbeslut.  

 

Då du har insyn i bolagen XXX och enligt Finansinspektionens insynslista utfört trans-

aktioner i bolagen under de senaste åren har vi valt att intervjua dig då ditt perspektiv är 

viktigt för oss. Dina åsikter och erfarenheter kan bidra till att vi lyckas med vår studie. 

Du kommer att vara anonym och det som sägs under intervjun kommer att behand-

las konfidentiellt. 

 

Vår intervju är uppdelad i tre delar där den första delen omfattar allmänna frågor om dig 

som insynsperson. Den andra delen av intervjun utgörs av hårt strukturerade frågor där 

svaren graderas på en femgradig skala. Frågorna som ställs är kopplade till antaganden 

och teorier i tidigare forskning om insynspersoners handel med finansiella instrument. 

Den tredje och sista delen omfattar öppnare frågor där du ges utrymme att själv reflek-

tera och utforma dina svar för att på bästa sätt spegla dina erfarenheter. 

 

Nedanstående frågor utgör grunden i intervjun, men utrymme lämnas för att du, om så 

behövs, ska kunna kommentera och nyansera de frågor som ställs under intervjuns 

gång. Utrymme lämnas x för följdfrågor och vidare diskussion. 

Du som insynsperson   

• Hur skulle du beskriva ditt intresse för och din kunskap om aktiemarknaden? 

o Sköter du dina transaktioner själv? 

o Hur ofta genomför du transaktioner? 

• Hur har din relation till aktiemarknaden påverkats av din insynsställning? 

• Kan du beskriva hur handel med aktier i eget bolag styrs/regleras i de bolag du 

har en insynsposition?  
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• Finns det ett bonus-program eller liknande i de bolag du har insyn i där tilldel-

ning av aktier sker? 

o Om ja, hur har det påverkat dina transaktioner? 

• I vilken utsträckning sker din handel med finansiella instrument utifrån en ut-

tänkt strategi?  

Handel med finansiella instrument 
Nedan följer frågor som vi vill att du graderar på en femgradig skala där 1 = mycket 

liten utsträckning och 5 = mycket stor utsträckning. 

Kopplat till informationsövertag; 

• I vilken utsträckning anser du dig lättare kunna bedöma publik information nu 

än innan du fick insynsställning i bolagen? 

• I vilken utsträckning anser du dig ha ett övertag gentemot privata investerare vid 

investeringsbeslut? 

• I vilken utsträckning anser du att insynspersoner har tillgång till bättre informat-

ion än privata investerare? 

• I vilken utsträckning anser du att dina investeringsbeslut grundar sig i informat-

ion du fått tack vare din insynsställning? 

• I vilken grad tycker du att aktiekursen generellt speglar bolagets verkliga värde? 

• I vilken grad påverkas dina investeringsbeslut av att aktiekursen inte avspeglar 

bolagets verkliga värde? 

• I vilken grad anser du att du har haft rätt i majoriteten av dina investeringsbe-

slut? 

Kopplat till contrarian-strategi; 

• I vilken utsträckning tenderar du att genomföra köptransaktioner efter att aktie-

kursen har fallit? 

• I vilken utsträckning tenderar du att genomföra säljtransaktioner efter att aktie-

kursen har stigit? 

• Tidigare forskning pekar på att insynspersoner handlar utifrån en contrarian-

strategi, i vilken utsträckning tror du att detta gäller för insynspersoner gene-

rellt? 

• I vilken utsträckning skulle du säga att du handlar utifrån en contrarian-strategi?  
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Kopplat till lagstiftningen; 

• I vilken utsträckning påverkas du av att dina transaktioner i eget bolag offentlig-

görs? 

• I vilken utsträckning påverkas du av risken för en misstanke om illegal insider-

handel? 

• I vilken utsträckning styrs tidpunkten för dina transaktioner av befintliga lagar? 

• I vilken grad styrs dina investeringsbeslut av risken för dålig publicitet? 

• I vilken utsträckning påverkar bolagsinterna restriktioner dina investeringsbe-

slut? 

Kopplat till behavioural finance; 

• I hur stor utsträckning använder du dig an tumregler vid investeringsbeslut? 

• I hur stor utsträckning anser du dig vara riskbenägen? 

• I vilken grad skulle du säga att majoriteten av dina köptransaktioner är impuls-

köp? 

• I vilken grad skulle du säga att majoriteten av dina säljtransaktioner är impuls-

försäljningar? 

• I vilken utsträckning anser du att majoriteten av dina investeringsbeslut är lång-

siktiga?  

Dina erfarenheter  

• Vid investeringsbeslut, vilka 3-5 faktorer anser du vara viktigast för dina beslut? 

o Gäller samma faktorer vid både köp- och säljtransaktioner? 

• Tänker du annorlunda vid investeringsbeslut i bolagen du har insyn i jämfört 

med andra investeringsbeslut? 

o Skillnad om du handlar till dig själv eller närstående? 

• Upplever du att det finns några skillnader i din insyn i de olika bolagen där du 

har en insynsposition?  

• Det finns två huvudstrategier. Antingen att gå emot eller att följa marknaden i 

stort. Hur skulle du beskriva dina investeringsbeslut utifrån dessa två strategier?  

o Hur är det kopplat till din insynsposition? 

o Tror du att insynspersoner i allmänhet har lättare att ignorera hur andra 

investerare agerar? 
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• I vilken utsträckning styrs dina investeringsbeslut av den allmänna stämningen 

på marknaden?  

• Vad anser du om befintlig svensk lagstiftning kring insiderhandel? 

• Finns det någon förändring du skulle vilja se i befintlig svensk lagstiftning? 

• När det gäller påverkan av lagar och restriktioner etc. skiljer det sig i hur de på-

verkar dina köptransaktioner i jämförelse mot säljtransaktioner? 

• Vad anser du om att flera bolag utvecklar strategier där man följer insynslistan 

för investeringsbeslut? 

o Är det lika för både köp- och sälj transaktioner? 

o Skulle du själv kunna tänka dig att följa en sådan strategi? 

 

Tack för din medverkan! 

 
 
 


