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FÖRORD 
 
Denna D-uppsats, som omfattar 10p, är resultatet av vårt magisterarbete som skrivits 
under hösten 2004 i ämnet företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet. Eftersom vi är 
intresserade av den finansiella marknaden så såg vi uppsatsen som en chans att fördjupa 
oss inom ämnet och detta ledde till att vi valde att skriva vår uppsats inom detta område. 
 
Under uppsatsens gång har en rad personer varit till hjälp för vårt arbete. Vi vill främst 
tacka vår handledare Lars Lassinantti och de opponenter som läst vår uppsats och gett oss 
nödvändig kritik. Ett stort tack går även till Peter Nylén vid Finansinspektionen för all 
hjälp under arbetets gång.  
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SAMMANFATTNING 
 
Aktiemarknaden fyller en viktig funktion genom att förmedla kapital från placerare till 
företag med behov av kapital för investeringar. För att aktiemarknaden ska kunna 
förmedla kapitalet på ett så bra sätt som möjligt är det av största vikt att aktiekurserna 
reflekterar all tillgänglig information, det vill säga att marknaden är effektiv. Ambitionen 
med denna uppsats har varit att undersöka om så kallade insiders med hjälp av 
asymmetrisk information kan göra övervinster på aktiemarknaden. För att finna svar på 
detta har vi utifrån vår teori utarbetat en arbetshypotes, nämligen att det finns ett positivt 
samband mellan insynshandel i ett företag och dess aktiekursutveckling. Undersöknings-
underlaget för studien omfattade de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen under en 
treårsperiod. Från resultatet av studien går det inte att statistiskt säkerhetsställa att 
insiders med hjälp av deras kunskapsöverläge kan gör övervinster, vilket i sin tur innebär 
att det råder informationseffektivitet på den svenska aktiemarknaden. Slutsatsen blir 
således att vi inte kan finna stöd för vår arbetshypotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The stockmarket serves an important purpose by mediating capital from investors to 
companies who need capital for investments. For the stockmarket to mediate the capital 
the best way possible the most important thing is that the stock-exchange rate reflects all 
available information, that is the market is effective. Our ambition with this essay has 
been to investigate if so called insiders helped by asymmetrical information can make 
excess profits on the stockmarket. To find the answer we have, based on our teori, 
composed a working hypothesis, namely that there is a positive connection between 
insider trading in a company and its stock-exchange rate development. The research data 
of the study involved the most frequently traded companies on the Stockholm market 
during a period of three years. As result of the study you can't statisticly guarantee that 
insiders make excess profits if they have more knowledge about the market and this in its 
turn means that there is an information effectivity in the Swedish stockmarket. The 
conclusion is that we can't find any support in our working hypothesis. 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel är vår ambition att väcka intresse för och introducera det ämne 
vår uppsats behandlar. Vi kommer att presentera vårt problem och syftet med 
undersökningen. Det inledande kapitlet omfattar även studiens avgränsningar och 
avslutas med en disposition.  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Aktiemarknaden fyller en viktig funktion genom att förmedla kapital från placerare till 
företag med behov av kapital för investeringar. För att aktiemarknaden ska kunna 
förmedla kapitalet på ett så bra sätt som möjligt är det av största vikt att aktiekurserna 
reflekterar all tillgänglig information, det vill säga att marknaden är effektiv. (Johansson, 
2000) Det som styr börsen är utbudet av och efterfrågan på kapital. Utbud och efterfrågan 
befinner sig aldrig i balans, vilket är nyckeln till konjunkturrörelserna i ekonomin och 
fluktuationerna på aktiemarknaden. (Ohlson, 1995) 
 
Aktiehandel har blivit en allt populärare sparform mycket beroende på den goda 
utvecklingen på börsen under 1990-talet. Under tider börsen går bra är det inte svårt att 
göra aktievinster, då enskilda aktier sällan går emot börsutvecklingen under en längre 
börsperiod. (Edman, 1998) Detta har lett till att det numera inte bara är de stora institu-
tionerna och fondbolagen som handlar med aktier, utan att även allt fler privatpersoner 
har valt aktier som sparform. En annan bidragande orsak till det ökande intresset för 
aktier bland privatpersoner är att vi numera har möjlighet att göra aktiva val när det gäller 
att placera en del av våra pensionspengar. Eftersom allmänheten är delaktig i handeln på 
aktiemarknaden är det väsentligt att motverka insiderbrott och informationsasymetrier på 
marknaden. Det innebär att informationen inte är jämnt fördelad på marknaden, vilket 
leder till kostnader för att skaffa information. (www.fi.se) 
 
Insiders benämns de personer som har insyn i ett företag genom till exempel sin 
anställning eller styrelseuppdrag. I insiderkretsen ingår också VD och vice VD, 
revisorssuppleanter, revisorer, aktieägare som besitter minst tio procent av rösterna eller 
kapitalet i bolaget samt andra befattningshavare som har tillgång till kurspåverkande 
information. Dessutom omfattar insiders make eller sambo och omyndiga barn till 
ovanstående samt bolag som insiders har väsentligt inflytande i. Dessa personer är 
skyldiga att anmäla sitt innehav och förändringar i innehavet till Finansinspektionen. 
(Frii, 1998) Ett insiderbrott begås när en insider använder kurspåverkande information till 
att göra affärer på värdepappersmarknaden med hjälp av ovanstående information. 
Förutom den personkrets som nämnts ovan, kan alla andra som utnyttjar 
insiderinformation dömas för insiderbrott. (Lag 2000:1086 och Lag 2000:1087)  
 
Insiderbrott är en följd av att insiders besitter mer information än marknaden och 
utnyttjar detta. Det finns en risk för placerare att göra dåliga affärer om de handlar med 
insidern. Allmänhetens förtroende sjunker alltså och det innebär att investerare kräver 

http://www.fi.se
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högre avkastning för att placera i aktier med hög sannolikhet för insiderbrott. Dessa aktier 
har antagligen också en lägre likviditet än andra aktier (www.fi.se) 
 
Den nya insiderlagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2001 har skärpts i och med 
att tidigare insiderlagar fått kritik för att ha varit för tama. Insiderlagstiftningen är ett 
viktigt verktyg för att behålla allmänhetens förtroende för de finansiella marknaden. 
(Prop. 1999/2000:109, s. 39-40) Förutom insiderlagarna finns också en självreglering på 
marknaden. Många personer och företag vill undvika badwill. De har antingen helt 
undvikit att investera i aktier eller byggt upp interna rutiner som till exempel innebär att 
anställda måste få klartecken av företaget innan en privat affär får genomföras. 
(www.afv.se) 
 
Asymmetrisk information är ett ständigt aktuellt ämne i samhället och kan förklaras 
genom att aktörer på diverse marknader har tillgång till olika mycket mängd information, 
d.v.s. en part har ett kunskapsöverläge gentemot den andre. Arbetsmarknaden och 
försäkringsbranschen är några exempel på områden där asymmetrisk information är 
påtaglig. Teorierna om asymmetrisk information går även att applicera på kapital-
marknaden då insiderlagen inte har lyckats utplåna informationsskillnaden mellan olika 
aktörer på marknaden utan bara förbjudit insiders att utnyttja kursdrivande information 
för att göra övervinster (det vill säga när den reella avkastningen överstiger genomsnitts-
avkastningen). 
 
Om marknaden ska anses vara effektiv ska det vara omöjligt att göra övervinster utan att 
utnyttja information som inte är tillgänglig för den övriga marknaden. Frågan man kan 
ställa sig är: Kan insiders utnyttja sitt kunnande om ett företag för att på ett bättre sätt än 
den övriga marknaden göra en värdering och köpa aktier i företaget när de är 
undervärderade respektive sälja när de är övervärderade? Om det är så bör det vara 
möjligt att upptäcka ett mönster mellan hur en insider i ett företag handlar och aktiens 
utveckling. Tidigare amerikanska undersökningar bekräftar sambandet mellan 
insiderhandel och aktiekursutveckling. Bristen på svenska studier inom området gjorde 
att vi fann det intressant att studera om liknande samband existerar i Sverige. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om insiders med hjälp av sin insyn köper 
aktier före en kursuppgång respektive säljer före kursnedgång. Ett delsyfte blir att 
undersöka den starka formen av marknadseffektivitet, eftersom denna teori inte kan gälla 
om insiders kan göra övervinster med sin privata information. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka sambandet mellan insiderhandel i ett antal företag och dess 
aktiekursutveckling under en treårsperiod, 2001-01-01 – 2003-12-31. De tre åren 
representerar både uppgång och nedgång på börsen. Vår studie omfattar endast 

http://www.fi.se
http://www.afv.se
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insiderhandel med aktier, alltså kommer inte handel med exempelvis optioner eller 
terminer att behandlas. I vår studie har vi utgått från de 30 mest omsatta bolagen som var 
noterade på Stockholmsbörsens A-lista idag och som även var noterade på börsen 2001. 
Detta är ett medvetet val eftersom vi tror att likviditeten i dessa aktier är högre och att 
långa perioder utan handel på så sätt undviks. Studiens omfattning blir också hanterbar då 
antalet företag blir lagom stort. Under arbetet med uppsatsen har antalet företag 
begränsats ytterligare eftersom vissa av de för studien valda företagen inte var 
registrerade i Sverige eller hade för få insidertransaktioner. Totalt antal företag som 
studien omfattar blir slutligen 23. I vår fortsatta studie har vi endast beaktat 
insidertransaktioner, övriga påverkningsbara händelser på aktiekursutvecklingen såsom 
makroekonomiska effekter har utelämnats. 
 

1.5 Disposition 
 
I första kapitlet ger vi en inledande beskrivning av vårt problemområde där vi motiverar 
ämnesvalet. Problemdiskussionen bygger på att läsaren skall få grepp om vilka 
forskningsfrågor vi bygger undersökningen på, i detta kapitel redogör vi också för 
undersökningens syfte. Kapitel två beskriver vald metod för undersökningen och vilka 
undersökningsobjekt vi har. I teoridelen, kapitel tre till fem, sammanställer vi 
dokumenterad forskning kring vårt ämnesområde. Kapitel tre inleds med en redogörelse 
för insiderlagstiftningen och följs av teorier om effektiva marknader (kapitel fyra) och 
asymmetrisk information (kapitel fem). Därefter sammanfattar vi den teoretiska 
referensramen och presenterar vår arbetshypotes, detta presenteras i kapitel sex. Efter 
detta följer empiri och analys i kapitel sju och slutsatser i kapitel åtta. Längst bak 
återfinns de referenser vi använt oss av för att skriva uppsatsen. 
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2 METOD 
 
Syftet med detta kapitel är att läsaren skall ges en förståelse till varför vi valt att skriva 
om insideraffärer, Vidare vill vi klargöra för läsaren vilken arbetsmetod som valts samt 
motivera och försvara den valda metoden. Här redogörs också för angreppssätt, 
metodsynsätt, metodval och vilka källor som använts samt vilka urval som gjorts. 
 

2.1 Angreppssätt 
 
Angreppssätt kan sägas beskriva hur förhållandet mellan empirin och teorin ser ut i en 
studie. Förhållandet brukar beskrivas med två begrepp, nämligen induktion och 
deduktion. Induktion innebär att empirin inhämtas före teorin. Det vill säga empirin 
närmas utan teoretiska förföreställningar. Deduktion är induktionens motsats. Här läser 
forskarna först in sig på befintliga teorier för att därefter närma sig empirin. (Johansson-
Lindfors, 1993). 
 
Vi valde att använda oss av ett deduktivt angreppssätt då vi först studerade relevanta 
teorier som fanns på området för att sedan bilda oss en egen hypotes om hur verkligheten 
såg ut. Slutligen närmade vi oss empirin och undersökte vår arbetshypotes. Det kändes 
naturligt att först studera teorin eftersom vi ansåg att det var viktigt att vara inläst på 
teoribildningen för att kunna sätta upp en egen relevant arbetshypotes. 
 

2.2 Metodsynsätt 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) finns det tre olika sätt att se på forskningsmetodik. Dessa 
är det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet.Det som skiljer dessa 
synsätt åt är hur verkligheten uppfattas. Då syftet med denna uppsats var att undersöka 
sambandet mellan insiderhandel och aktiekursutveckling under en treårsperiod, har ett 
analytiskt synsätt tillämpats. Detta eftersom ett analytiskt synsätt eftersträvar en objektiv 
verklighet som forskaren ska försöka förklara utan egna subjektiva bedömningar. (Arbnor 
& Bjerke, 1994) Målet med vår undersökning var inte att påverka det som studerades, 
snarare var vår målsättning att avbilda empirin på ett så objektivt sätt som möjligt. 
 

2.3 Metodval 
 
Valet av metod är nära knutet till det problem som ska undersökas. Metodvalet kan delas 
upp i två olika tillvägagångssätt, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod. Den 
kvalitativa metoden innebär att forskarens tolkning av informationen är väsentliga. I den 
kvantitativa metoden är det ett objektivt analyserande som står i förgrunden. (Holme & 
Solvang, 1997)En kvantitativ metod ger ofta hårdvara i form av siffror och med hjälp av 
denna metod kan en överblick över ett stort datamaterial skapas. Hårddatan visar ”hur 
många”, men för att få svar på frågan ”varför” måste istället en kvalitativ metod 
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användas. Den kvalitativa metoden ger mjukdata som ger en förståelse för ett fenomen. 
Det bästa sättet att avgöra vilken metod som ska användas är att låta frågeställningen och 
syftet bestämma. (Svenning, 1999) 
 
Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod eftersom denna metod var en av förut-
sättningarna då vi diskuterade olika problem att studera. Självklart ansåg vi även att en 
kvantitativ metod var ett villkor för att det valda problemet skulle studeras på ett fruktbart 
sätt. Tidigare studier inom området har också använt en kvantitativ metod. 
 

2.4 Insamling av litteratur och källkritik 
 
Oavsett omfattningen på en studie måste en teoretisk genomgång av litteraturen inom det 
studerade området göras. (Bell, 1987) Ofta görs en distinktion mellan primära och 
sekundära källor. Primära källor är något som skrivits i sin ursprungliga form. En 
sekundär källa kan sägas vara någons tolkning av en primär källa. (Bell, 1987) För att 
uppnå en hög sanningshalt är primärkällor att föredra. (Johansson-Lindfors, 1993) 
 
För att arbeta fram en relevant hypotes som undersöks i empirikapitlet inleddes uppsatsen 
med en grundlig genomgång av aktuell litteratur inom området. Inom finansiering finns 
det en ansenlig mängd litteratur, vilket gör det lätt att bli för omfattande eller till och med 
koncentrera sig på fel områden inom teoribildningen. Vi anser dock att våra teorikapitel 
omfattar det väsentliga för att få en förståelse för det undersökta problemet. För att 
ytterligare förtydliga teorierna valde vi att dela in de olika områdena i separata kapitel. 
Det första kapitlet diskuterar insiderlagstiftningen, det andra marknadseffektivitet, det 
tredje beskriver grunderna för asymmetrisk information men behandlar även asymmetrisk 
information på kapitalmarknaden samt liknande undersökningar som genomförts tidigare. 
 
Eftersom de teorier som tas upp i denna uppsats är flitigt diskuterade och beskrivna i 
många böcker och artiklar, är det ibland svårt att veta vilka som är de ursprungliga 
källorna. Det är framför allt svårt att veta vilka teorier som anses vara allmängiltiga idag. 
För att få en relevant teoriframställning valdes att i största möjliga utsträckning basera 
den teoretiska diskussionen på artiklar. Anledningen är att artiklar oftast presenterar de 
ursprungliga teorierna. Dessa återges sedan i ett flertal böcker men även i andra artiklar. I 
kapitlet om insiderlagstiftningen har även där ursprungliga källor använts, det vill säga 
lagtexten och propositioner. 
 
En mängd artiklar samlades in för att få fram de teorier som är mest relevanta. Från dessa 
granskades sedan vilka artiklar som återkom mest frekvent i andra artiklar, och dessa fick 
sålunda utgöra grunden till den teoretiska framställningen. På så vis kan antas att de mest 
allmängiltiga teorierna använts. 
 
För att inhämta den teoretiska litteraturen använde vi oss till största delen av Luleå 
universitetsbiblioteks sökmotor Lucia men även den rikstäckande sökmotorn Libris när vi 
sökte relevanta böcker att använda för skapandet av vår referensram. Vi sökte bland annat 
på följande sökord, och olika kombinationer av dem: ”insider”, ”insiderhandel”, 
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”insiderinformation”, ”insynshandel”, ”asymmetrisk information”. Vi sökte även på den 
engelska översättningen av dessa ord. Genom att studera redan inhämtad litteraturs 
källförteckningar har vi hittat ännu mer litteratur inom samma områden.  
 
Insamlingen av artiklar skedde främst genom sökningar i databaser, den sökmotor vi 
främst använde var Ebsco där vi utförde sökningar i Business Source Elite och Academic 
Search Elite. Eftersom vi valt att studera ett relativt aktuellt ämne och därmed baserat vår 
teoretiska diskussion på artiklar är vi medvetna om att trovärdigheten i dessa ibland kan 
ifrågasättas. Vi har därför i möjligaste mån använt oss av ”peer-reviewed” granskade 
artiklar för att ytterligare öka trovärdigheten för våra källor. 
 
Det är viktigt att kritiskt granska det teoretiska materialet som samlats in. Till exempel 
bör man ifrågasätta vem som skrivit källan, vilka meriter denna person besitter samt om 
källan är accepterad i ett vetenskapligt sammanhang. Detta har vi haft i åtanke vid 
insamlandet och användandet av teorierna. Vi har i möjligaste mån använt oss av 
ursprungskällor, men också försökt få in aktuella studier på området. Vissa av källorna 
kan verka inaktuella på grund av dess ålder, men vi anser inte detta vara fallet. Ett verk 
behöver inte vara inaktuellt bara på grund av gammalt datum, utan istället bör klassiska 
verk uppskattas för sin kunskap. (Johansson-Lindfors, 1993) 
 
Källorna är skrivna av kända och väl meriterade personer inom de respektive områdena. 
Artiklarna vi använt oss av har också varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och de 
böcker som använts är även de skrivna av respekterade författare. Detta anser vi tyda på 
att vetenskapligheten i de teorier som använts varit stor. 
 

2.5 Urval av företag 
 
Parallellt med insamlingen av materialet till teorikapitlen påbörjades också arbetet med 
den empiriska delen av studien.  
 
Som skrivits i inledningskapitlet koncentreras denna studie på att undersöka de 30 mest 
omsatta företagen på Stockholmsbörsens A-lista. Av de 30 bolagen var fyra stycken inte 
registrerade i Sverige och ingår således inte i vår studie. De fyra företagen var ABB, 
AstraZeneca, Autoliv och Nokia.  
 
Vidare valdes tre företag bort på grund av för få insidertransaktioner, nämligen Scania 
med nio affärer, Holmen med sju och Atlas Copco med fem affärer. Gränsen för att vara 
med i undersökningen sattes till 15 affärer. Vi valde 15 affärer som gräns för att få 
tillräckligt med observationer till regressionsanalysen. Av de ursprungliga 30 företagen 
kommer denna studie således endast behandla 23 stycken. De 23 företagen presenteras i 
nedanstående tabell. 
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Assa Abloy 
Electrolux 
Ericsson 

SEB 
Securitas 
SHB 

Föreningssparbanken 
Gambro 
Getinge 

Skandia  
Skanska 
SKF 

Industrivärden 
Investor 
Nordea Bank  

SSAB 
Swedish Match 
TeliaSonera  

OMX  
Sandvik 
SCA 

Trelleborg 
Volvo 

 
Tabell 1: Undersökta företag 
 
Anledningen till att vi utgått från företag noterade på A-listan är att likviditeten i dessa 
aktier är högre än för andra listor. Då likviditeten är högre undviks stora förändringar i 
aktiekursen och långa perioder utan handel. I vår studie har vi inte heller upptäckt några 
långa perioder utan handel för något av företagen. Antalet företag blir också hanterbart i 
och med att A-listans mest omsatta företag väljs som population.  
 
Undersökningsperioden begränsades till tre år, nämligen 20010101 – 20031231. De tre 
åren representerar både en nedgång och uppgång på börsen. Dessutom ökar studiens 
tillförlitlighet om en längre tidsperiod används. Genom att denna period användes kunde 
aktiekurserna även erhållas i excel-format, vilket var en stor fördel. 
 

2.6 Insamling av data och källkritik 
 
Aktiekurserna erhölls med hjälp av Stockholmsbörsens hemsida. Först laddades 
aktiekurserna hem i textformat för att kunna öppnas i Excel. Anledningen till detta var att 
möjliggöra separerade kolumner i Excel-format. I det fall då bolaget hade fler än ett 
aktieslag använde vi oss företrädesvis av B-aktien då likviditeten i denna aktie oftast är 
större än i A-aktien. (www.stockholmsborsen.se) 
 
I undersökningen behövdes ett jämförelseindex för att kunna beräkna avvikelse-
avkastningen. Vi valde Stockholm All Share PI (hädanefter benämnt SAX-index), 
eftersom detta index speglar hela marknaden. 
 
Insidertransaktionerna beställdes från Finansinspektionens (FI) insynsregister. Efter 
kontakt med FI fick vi en lista med alla insidertransaktioner under den aktuella perioden. 
Listan innehöll förutom försäljningar och köp av aktier även händelser som 
innehavsanmälningar, arv, gåvor, bonus med mera. Vi valde att ta bort alla händelser 
förutom köp och försäljning av aktier eftersom övriga händelser inte utgör ett aktivt 
deltagande i affären från insiderns sida. 
 

http://www.stockholmsborsen.se
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Vid användandet av källor är det viktigt att undersöka dess trovärdighet. Ett sätt att göra 
detta är att jämföra information från en källa med en annan källa. (Holme & Solvang, 
1997) Dessutom är det viktigt att källorna är fria från värderingar. (Bell, 1993) 
 
När vi jämfört aktiekurser och index mellan olika distributörer upptäckte vi att de i en del 
fall inte var samstämmiga. För att få så korrekta siffror som möjligt valde vi att använda 
stockholmsbörsen som enda källa gällande kurser och index.  
 
I övrigt finner vi det troligt att materialet är fritt från värderingar med tanke på den form 
av data vi använt oss av. 
 

2.7 Bearbetning av det empiriska materialet 
 
Avsikten med detta avsnitt är att redogöra för hur studien lagts upp och genomförts efter 
det att de nödvändiga justeringarna som beskrivits ovan gjorts.  
 
För varje insideraffär beräknar vi avvikelseavkastningen på 5, 21, 63, 126 marknads-
dagars sikt. Detta motsvaras ungefärligen av avvikelseavkastningen för 1 vecka, 1, 3, och 
6 månader. Avvikelseavkastningen beräknas genom att ta förändringen i bolagens 
aktiekurs genom förändringen av SAX-Index. En affär där en insider köper aktier i det 
egna bolaget ges värdet 1. En affär där en insider säljer aktier i det egna bolaget ges 
värdet -1. För att få fram sambandet mellan insiderhandeln och avvikelseavkastningen 
gör vi sedan en regressionsanalys med avvikelseavkastningen som beroende variabel och 
insiderhandeln som oberoende variabel. Detta görs för respektive företag och 
undersökningsperiod. Utifrån resultatet analyserar vi sedan hur sambanden ser ut. 
 
 
2.7.1 Avvikelseavkastning 
 
Genom att dividera en genomsnittlig kursförändring med en genomsnittlig 
indexförändring kunde avvikelseavkastningen beräknas. Vi använde följande formel för 
uträkning av avvikelseavkastningen (överavkastning). 
 
AA = K / I 
 
AA  Avvikelseavkastning 
K  Genomsnittlig kursförändring 
I Genomsnittlig indexförändring 
 
 
2.7.2 Justering av insiderfilerna 
 
Vi hade från början två alternativ att behandla insidertransaktionerna på. Antigen kunde 
vi undersöka sambandet mellan antalet köpta och sålda aktier med aktiens 
avvikelseavkastning eller så kunde vi undersöka sambandet mellan antalet köp- och 
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försäljningsaffärer med aktiens avvikelseavkastning. Det senare alternativet valdes för att 
vi inte tror att en aktieaffär om 10000 aktier innehåller 10000 gånger mer information än 
en affär med en enda aktie. Vi anser istället att förhållandet i informationsinnehållet är 
lika, vilket även stöds av amerikanska undersökningar som behandlat affärerna på ett 
liknande sätt. (Seyhun, 1986) 
 
För att behandla affärer med olika antal aktier gavs en insiders köptransaktion värdet 1 
och en säljtransaktion fick värdet -1. Dagar då det förekom flera transaktioner i samma 
aktie summerades antalet köp - och säljtransaktioner. Exempelvis fick en dag med tre 
köpaffärer och en säljaffär värdet 2. Värdena benämns i tabeller och diagram som 
insiderkod. 
 
Då insidertransaktionerna fått sina värden kopierades denna kolumn för respektive 
företag in i motsvarande fil med avvikelseavkastningarna för samma företag. Dagar utan 
insiderhandel togs bort ur de ovan nämnda filerna. Filerna innehöll nu en kolumn med 
koder för insidertransaktioner fyra kolumner med avvikelseavkastning för de fyra olika 
perioderna (5, 21, 63 och 126 marknadsdagar). Hur detta såg ut i våra Excelfiler visas i 
nedanstående tabell. 
 
 
Datum    Insiderkod AA 5 AA 21 AA 63 AA 126 
20020813 2 1.0112 1.0496 0.7829 0.9231 
20020815 1 1.0527 1.0397 0.7835 0.9636 
20020819 1 0.9918 1.1302 0.8278 0.9821 
20020821 1 1.0214 1.0619 0.7978 0.9639 
20020826 -1 0.9981 1.0093 0.8520 0.9541 
20020827 1 0.9366 0.9616 0.8213 0.9676 
20020828 -1 0.9129 0.9821 0.8279 0.9760 
20020829 1 0.8974 1.0399 0.8600 1.0247 

 
Tabell 2: Exempel på Excelfil med insiderkoder och avvikelseavkastningar  
 
Utifrån de ovan beskrivna filerna genomfördes ett hypotestest med hjälp av regressions-
analys. 
 
2.7.3 Hypotesprövning 
 
För att undersöka våra antaganden om sambandet mellan insiderhandel och aktiens 
avvikelseavkastning genomföre vi en hypotesprövning. Genom användandet av hypotes-
testet avgörs enkelt om ett visst antagande kan förkastas eller hållas för troligt. Ett 
hypotestest innehåller enligt Kohler (1994) vanligtvis fyra steg: 
 

• Formulera två hypoteser 
• Välj en teststatistika 
• Bestäm beslutsregel och signifikansnivå 
• Utför undersökningen och jämför de erhållna resultaten med beslutsregeln 
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Formulering av hypoteser: 
Det första steget i hypotesprövning är att formulera två hypoteser. Anledningen till att 
formulera två hypoteser är att de ska vara ömsesidigt uteslutande. Med detta menas att 
när en hypotes är sann kan inte den andra vara det. Det två hypoteserna kallas för 
nollhypotes och alternativhypotes. Den hypotes som stödjer det antagande som gjorts 
formuleras som alternativhypotes. Verbalt innebär nollhypotesen att det inte finns något 
samband mellan insiderhandel och aktiens avvikelseavkastning. Alternativhypotesen 
innebär att det finns ett samband mellan insiderhandel och aktiens avvikelseavkastning. 
Hypoteserna kommer att testas med hjälp av regressionsanalys.  
 
Val av teststatistika: 
Vi har valt att använda oss av t-värdet som teststatistika. 
 
Beslutsregel och signifikansnivå: 
Signifikansnivån uttrycker sannolikheten att nollhypotesen förkastas då den egentligen är 
sann. Genom att välja en låg signifikansnivå minskar risken att förkasta nollhypotesen då 
den är sann. Om en för låg signifikansnivå välj finns risken att nollhypotesen är falsk men 
inte förkastas. Ett mått som är besläktat med signifikansnivå är p-värdet. P-värdet mäter 
sannolikheten att, under antagande att nollhypotesen är sann, teststatistikan antar ett 
värde som medför att nollhypotesen inte förkastas. 1 minus p-värdet är sannolikheten att 
beta inte är lika med noll, det vill säga ett lågt p-värde innebär att beta med hög 
sannolikhet är skilt från noll. Exempelvis innebär ett p-värde på 0,0018 att det är 99,82 
procents sannolikhet att det finns ett samband mellan insiderhandeln i företaget och dess 
avvikelseavkastning. Vi använder oss inte av en specifik signifikansnivå utan kommer 
endast att presentera de p-värden vi fått fram av vår undersökning.  
 
Undersökning av samband: 
För att testa vår hypotes om sambandet mellan insiderhandel och aktiens 
avvikelseavkastning använde vi oss av regressionsanalys som verktyg. Vi genomförde 
regressionerna i statistikprogrammet Statgrapichs vilket gjorde att t- och p-värden 
beräknades automatiskt. Nedan beskrivs hur en regression genomförs. 
 
 
2.7.4 Regressionsanalys 
 
Kohler förklarar att regressionsanalys används för att skatta fram det okända värdet på en 
variabel från en eller flera kända variabler genom ekvation. Sambandet mellan variabler 
kan därmed bestämmas. 
 
Regressionsanalys innebär att en linje anpassas till ett datamaterial. Linjen anpassas så att 
det kvadrerade avståndet mellan respektive observation och linjen minimeras, vilket 
kallas för minsta kvadrat metoden. Det går dock inte att säga något om styrkan i det 
linjära sambandet, utan bara om det är positivt eller negativt. Sambandets styrka kan 
istället avläsas från hur väl samlad punktsvärmen av observationer är kring 
regressionslinjen. I extremfallet ligger alla punkter samlade på linjen och detta brukar då 
kallas ett perfekt, linjärt positivt eller negativt samband. 
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2.8 Metodproblem 
 
2.8.1 Validitet 
 
En uppsats validitet är avhängig av att man mäter det man faktiskt utger sig mäta. För att 
validiteten ska bli bra är det viktigt att syftet med undersökningen uppfylls. (Dahmström, 
2000) 
 
För att försöka uppnå en så hög validitet som möjligt har vi beräknat korrelationen mellan 
insynshandel och avvikelseavkastning för varje affär. Liknade studier vi tagit del av 
förenklar beräkningarna genom att summera antalet insideraffärer över exempelvis en 
månad. Genom att beräkna sambandet för varje affär kan vi vara säkra på att vi exakt 
mäter de vi utger oss för att mäta. Att beräkna sambandet för varje affär gör att 
avvikelseavkastningen för respektive affär kan mätas under den period som den uppges 
att mäta. Om insideraffärer summeras över en tidsperiod och exempelvis sista 
insideraffären i tidsperioden ses som händelsedag beräknas avvikelseavkastningen inte 
korrekt för alla affärer under perioden. Vi har med andra ord en händelsedag för varje 
insideraffär.  
 
Det som till viss del kan tala mot en god validitet är att vi valde att utesluta insideraffärer 
som saknar händelseorsak, detta medför att antalet insidertransaktioner för vissa bolag 
kan upplevas i minsta laget. Anledningen till detta är att vi endast vill ha med affärer där 
insidern aktivt medverkat i affären. Med aktivt deltagande menar vi att insidern väljer att 
förvärva aktien av någon speciell orsak. Exempelvis anser vi inte att arv är ett aktivt 
deltagande i affären, eftersom insidern inte aktivt väljer att förvärva aktien. Vad som kan 
kritiseras är att avvikelseavkastningen endast beräknas utifrån SAX-Index. Validiteten 
kunde ha blivit högre om en mer komplex metod använts. Det bör även påpekas att inga 
andra variabler har tagits i beaktande när det gäller kursutvecklingen för de olika 
företagen.  
 
 
2.8.2 Reliabilitet 
 
Hög reliabilitet erhålls om olika och oberoende mättningar av samma problem genererar 
ungefär samma resultat. (Holme, Solvang 1986) Reliabiliteten kan till exempel bedömas 
genom att en annan forskare genomför samma mätningar för samma tidpunkt eller 
samma undersökning genomförs vid en annan tidpunkt. (Johansson, Lindfors 1993) 
 
Eftersom olika distributörer av kursinformation och index inte alltid är samstämmiga i 
sina uppgifter valde vi att använda oss av stockholmsbörsen som gemensam källa för 
både kurserna och index. 
 
Vidare försökte vi undvika fel i databearbetningsprocessen genom att alltid vara två vid 
bearbetningen av informationen från Finansinspektionen och stockholmsbörsen. Vår för-
hoppning är att på så vis undvika fel och därmed öka reliabiliteten. 
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3 INSIDERLAGSTIFTNINGEN 
 
Under kommande tre kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Den 
inleds i detta kapitel med en beskrivning av insiderlagstiftningen för att läsaren ska få en 
förståelse för vad en insider och insynshandel är. Därefter följer ett kapitel om effektiva 
marknader. Den teoretiska referensramen avslutas med ett kapitel om asymmetrisk 
information och tidigare studier. 
 

3.1 Kort bakgrund om insiderlagstiftningen 
 
Under 1970-talet kom den första lagstiftningen som behandlade insiderhandel. Lagen 
innebar i korthet att vissa personer var skyldiga att anmäla sina innehav och förändringar 
i innehaven gällande noterade aktiebolag till den som förde aktieboken, nämligen bolaget 
eller Värdepapperscentralen. De första begränsade förbuden mot insiderhandel, så kallat 
handelsförbud kom först i mitten av 1980-talet. Det var då Bankinspektionen som var 
skyldiga att föra ett register över personer i insynsställning samt kontrollera att 
handelsförbudet följdes. I början av 1991 förändrades insiderlagen bland annat genom att 
handelsförbudet utökades till att omfatta en större personkrets. Sedan 1997 omfattar 
handelsförbudet alla finansiella instrument som handlas på värdepappersmarknaden. 
Samtidigt infördes också ett förbud mot korttidsaffärer för vissa personer samt ett förbud 
mot otillbörlig kurspåverkan. (Ds 2000:4) 
 
Både på grund av oklarheter i lagens utformning och de finansiella marknadernas 
utveckling har insiderlagstiftningen behövt en översyn. Till exempel har utvecklingen på 
Stockholmsbörsen varit enorm de senaste åren. I början av 1990-talet gjordes omkring 
1000 avslut per dag jämfört med cirka 40 000 för år 2002. Eftersom insiderhandel 
påverkar allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna i negativ riktning är 
insiderlagstiftningen ett viktigt instrument för att behålla allmänhetens förtroende. Därför 
har de krävts att denna lagstiftning ska ses över och anpassa till dagens krav. 
(Prop.1999/2000:109) Till följd av detta har en ny insiderlagstiftning utarbetas 
 

3.2 Den nya insiderlagstiftningen 
 
Den nya insiderlagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2001 omfattas av två olika 
lagar. Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 
instrument behandlar administrativa bestämmelser som till exempel vilka personer som 
har insynsställning samt anmälningsskyldigheten för dessa.  Insiderstrafflagen 
(2000:1086) behandlar den straffrättsliga delen om insiderbrotten och otillbörlig 
kurspåverkan.   
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3.3 Definitioner 
 
Insiderinformation är det begrepp som är lämpligast att börja med eftersom det styr 
begreppen insider och insiderhandel. Insiderinformation är således ett centralt begrepp. 
Enligt 1§ 1. insiderstrafflagen är insiderinformation: ” information om en icke offentlig 
eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på 
finansiella instrument”  
 
Med finansiella instrument avses “fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse 
avsedd för handel på värdepappersmarknaden” (1 § 1, Lag 2000:1087) 
 
Fondpapper avser ”aktie och obligation som sådana andra delägarrätter eller 
fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappersform och 
aktieägarens rätt gentemot den som för hans räkning försvarar aktiebrev i ett utländskt 
bolag (depåbevis)” (1 § 2, Lag 2000:1087) 
 
Med aktiemarknadsbolag menas ett ”svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är 
noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats”. (1 § 5, Lag 2000:1087) 
 
Det är av stor vikt att uppmärksamma att vad som föreskrivs om aktie också tillämpas på 
aktierelaterade finansiella instrument, som bland annat teckningsrätt, aktieoption och 
konvertibla skuldebrev. (2 §, Lag 2000:1087) 
 

3.4 Anmälningsskyldighet och bolagens skyldigheter 
 
Anmälningsskyldigheten gäller för personer med insynsställning i ett aktiemarknadsbolag 
och innebär att dessa personer skriftligen är skyldiga att anmäla innehav och förändringar 
av innehav i bolaget till Finansinspektionen. Detsamma gäller aktiemarknadsbolag som 
innehar egna aktier. (1 § 5 och 4§, Lag 2000:1087) 
 
Anmälan måste ha kommit Finansinspektionen tillhanda senast fem dagar efter händelsen 
som utlöst anmälningsskyldigheten. 26 
 
I 3 § lag 2000:1087 anges att följande fysiska personer har insynsställning i ett 
aktiemarknadsbolag och omfattas därmed av ovanstående.  
 
1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse, 
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moder-
företag, 
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag, 
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommandit-
delägare, 
5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadig-
varande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget 
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normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant 
förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget, 
6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1–3 eller annan ledande befattnings-
havare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord 
information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget, 
7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av 
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans 
med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som 
anges i 5 § första stycket. Finansinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget 
eller dess moderföretag pröva frågan om en befattningshavare eller uppdragstagare har en 
sådan ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som avses i första stycket 5 
eller 6. 
 
Det finns även tillfällen då andras aktier i aktiemarknadsbolaget likställs med den 
anmälningsskyldiges egna, aktier ägda av den anmälningsskyldiges maka, sambo och 
omyndiga barn måste registreras hos Finansinspektionen. Om den anmälningsskyldige 
har väsentligt inflytande i en juridisk person, som han eller någon av hans maka, sambo 
eller omyndiga barn eller flera av dem tillsammans innehar tio procent eller mer av, 
jämställs dess aktier också med den anmälningsskyldiges egna. (5 §, Lag 2000:1087) 
 
Undantagsregler från anmälningsskyldigheten förekommer om innehavet eller 
innehavsförändringen bedöms vara av mindre vikt. Mindre än 200 stycken aktier eller för 
finansiella instrument med ett värde lägre än 50000 kronor behöver ingen anmälan till 
Finansinspektionen göras. Om förändring i aktieinnehavet skett genom fondemission 
eller split föreligger inte heller anmälningsskyldighet. (4 § 2st, Lag 2000:1087) 
 
Aktiemarknadsbolag och dess moderföretag är skyldiga att anmäla vilka personer som 
har insynsställning i dessa bolag samt i dotterföretag till dessa. Finansinspektionen ska ha 
den informationen tillhanda senast fjorton dagar efter insynsställningen uppkommit eller 
ändrats. (7 och 8 §§, Lag 2000:1087) 
 
För personer som är anställda eller har uppdrag vid en börs, auktoriserad marknadsplats 
eller värdepappersinstitut omfattas av speciella regler. Eftersom de kan tänkas ha tillgång 
till insiderinformation måste de anmäla innehav och förändringar i innehav av finansiella 
instrument till sin arbetsgivare. Dessa regler omfattar också make, sambo eller omyndiga 
barn till den anmälningsskyldige. Arbetsgivarna är i sin tur skyldiga att föra register över 
dessa anmälningar. (12 och 13§§, Lag 2000:1087) 
 

3.5 Förbud mot korttidshandel 
 
Förbudet omfattar ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse, 
verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisor eller revisionssuppleant i 
bolaget eller dess moderföretag. Dessutom omfattas de fysiska eller juridiska personer, 
vars aktier i 5 § likställs med den anmälningsskyldiges egna aktier samt 
aktiemarknadsbolag som förvärvar egna aktier. Om någon av dessa förvärvar aktier i 
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bolaget, ”får aktier av samma slag upp till motsvarande antal inte avyttras mot vederlag 
tidigare än tre månader efter förvärvet”. (15 §, Lag 2000:1087) 
 Aktier får dock avyttras om försäljningskursen är lägre än anskaffningskursen eller enligt 
villkor i ett offentligt erbjudande om köp av aktier. Dessutom får tilldelade 
emissionsrätter avyttras. (16 §, Lag 2000:1087) 
 

3.6 Finansinspektionens uppgifter 
 
Finansinspektionen är skyldig att föra ett offentligt register över de anmälningar som 
kommer in till dem. (9 §, Lag 2000:1087) Finansinspektionen är det organ som övervakar 
att bestämmelserna i de två insiderlagarna följs. För att få vetskap om överträdelser sker 
har Finansinspektionen rätt att få uppgifter från bland annat den som antas ha gjort 
överträdelsen. De har dessutom rätt att få uppgifter från bland annat den som antas ha 
gjort överträdelsen. De har dessutom rätt att ta ut en särskild avgift om 
anmälningsskyldiga underlåter att registrera innehav eller innehavsförändringar inom 
uppsatt tid, samt om de lämnar oriktiga uppgifter. En särskild avgift kan dessutom tas ut i 
de fall förbudet mot korttidshandel överträds. Finansinspektionen ska anmäla till åklagare 
så snart det finn anledning att anta att ett brott mot insiderstrafflagen har begåtts. (17-18, 
20 §§, Lag 2000:1087, 12 §, Lag 2000:1086) 
 

3.7 Insiderbrotten 
 
Handelsförbudet omfattar alla finansiella instrument som handlas på värdepapper-
smarknaden. (Ds 2000:4). Insiderbrotten omfattar den som på grund av anställning 
uppdrag eller annan befattning erhållit insiderinformation samt den som fått 
insiderinformation angående ett bolag som han är aktieägare i. Advokater, anställda på 
tryckerier, sekreterare, revisorer och ekonomijournalister är några exempel på 
anställningar som kan ge sådan information. Även personer med korta uppdrag, som till 
exempel konsultarbete omfattas av denna regel. Förutom denna personkrets omfattar 
handelsförbudet den som på annat sätt anges i 2 § fått insiderinformation. Detta innebär 
att alla som besitter insiderinformation varken får förvärva eller avyttra finansiella 
instrument som informationen omfattar genom handel på värdepappersmarknaden. 
Förbudet gäller även handel för egen del och för någon annans räkning. Ingen av 
ovanstående personer får heller använda informationen till att ge råd eller på något annat 
sätt motivera någon annan person till handel. 
 
Överträdelser mot bestämmelserna ovan går under benämningen insiderbrott och kan leda 
till fängelse i högst två år. Synen på insiderbrott har skärpts och en nyhet i den nya 
lagstiftningen är att straffansvar för ringa insiderbrott införts. Detta brott benämns 
insiderförseelse och för det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Prop. 1999/2000:109) Andra graden av insiderbrott är grovt insiderbrott och vårdslöst 
insiderförfarande. Den som döms för dessa brott riskerar fängelse mellan sex månader 
och fyra år respektive böter eller fängelse i högst ett år. (9 §, Lag 2000:1087) 
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Naturligtvis finns det vissa undantag från handelsförbudet. Exempelvis är det tillåtet att 
göra förlustaffärer. Det är tillåtet att köpa aktier i bolaget när insiderinformationen visar 
på att kursen kommer att sjunka. Optioner eller terminer får dock inte förvärvas då 
informationen tyder på att aktiekursen kommer att sjunka. (8 § 2, Lag 2000:1086) 
 
Vidare kan den som obehörigen röjer insiderinformation dömas till böter eller fängelse i 
högst sex månader. Denna regel gäller för den som fått insiderinformation angående ett 
bolag som han äger aktier i och som obehörigen röjer sådan information. Detsamma 
gäller personer som har anställning, uppdrag eller annan befattning i ett bolag och på 
grund av denna befattning fått insiderinformation som personen obehörigen röjt. (Prop. 
1999/2000:109) Observera att det inte krävs att mottagaren utnyttjat informationen 
genom att ha köpt eller sålt finansiella instrument för att straffansvar ska uppkomma. 



REFERENSRAM 
 

 - 17 -

4 MARKNADSEFFEKTIVITET 
 
I detta kapitel beskrivs hur en informationseffektiv marknad fungerar. Dessutom beskrivs 
de tre formerna av marknadseffektivitet, det vill säga svag, halvstark och stark. 
Anomalier som tyder på att marknaden inte är effektiv tas också upp. 
 

4.1 Inledning till marknadseffektivitet 
 
Enligt Fama (1970) är kapitalmarknadens huvudsakliga roll att fördela ägarskapet av 
ekonomins kapitalstock. Han menar vidare att det är av största vikt att priserna på 
marknaden ger rätt signaler för resursallokeringen, det vill säga att aktierna är ”rätt” 
prissatta. En effektiv marknad, också kallad informationseffektiv marknad, är en marknad 
där aktiekurserna alltid fullständigt avspeglar all tillgänglig information. De Ridder 
(2002) anser att när en marknad är informationseffektiv, innebär det att placerare på 
marknaden inte kan räkna med att göra övervinster på sina investeringar, eftersom all 
tillgänglig information avspeglas i aktiekursen. Det går alltså inte att hitta under- och 
övervärderade aktier då det inte finns några felvärderade aktier på en effektiv marknad. 
De Ridder menar vidare att om en aktie stiger i värde beror det på att positiv information 
tillkommit som marknaden inte känt till och denna information gör att aktiens pris ökar. 
Prisändringar sker endast då ny information når marknaden. Eftersom ny information inte 
kan förutses innebär det att prisförändringar inte heller kan förutspås. Detta gör att 
priserna gör en slumpmässig vandring enligt Brealey & Myers (1996). Därför menar 
Cleasson (1987) att teknisk analys, där trender för framtida aktiekurser söks i de 
historiska kurserna, inte kommer att vara lönsam eftersom priserna redan reflekterar all 
tillgänglig information. Detsamma gäller fundamental analys, som går ut på att all 
offentlig information studeras. 
 
Enligt Fama (1970) måste tre förutsättningar vara uppfyllda för att en marknad ska ha 
förutsättningar att vara effektiv: 
 

 Inga transaktionskostnader 
 All information är tillgänglig och gratis för alla marknadsaktörer 
 Alla marknadsaktörer värderar informationen lika  

 
I verkligheten är givetvis inga av dessa förutsättningar till fullo uppfyllda. Det är dock 
inte nödvändigt för att marknaden ska vara att anse som effektiv. Alla behöver inte ha 
tillgång till all information. Det viktiga är att de aktörer som styr priserna har tillgång till 
informationen. Alla aktörer behöver inte heller värdera informationen lika. Huvudsaken 
är att det inte finns ett antal aktörer som systematiskt värderar informationen bättre än 
den övriga marknaden. (Fama, 1970) 
 
Eftersom ingen marknad är fullständigt effektiv och till hundra procent avspeglar all 
tillgänglig information går marknadseffektiviteten enligt Fama att dela in i tre olika 
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former beroende på hur mycket information som avspeglas i priserna. Dessa grader av 
marknadseffektivitet är svag, halvstark och stark.  
 

4.2 Svaga formen 
 
Den lägsta formen av marknadsseffektivitet är den svaga formen. Den innebär att de 
nuvarande priserna reflekterar all information som finns i de historiska priserna. 
Konsekvensen av att marknaden är svagt informationseffektiv är att det inte går att göra 
vinster genom att analysera tidigare aktiekurser, eftersom historiska priser redan är 
inräknade i nuvarande aktiekurser. Tekniska analyser är alltså inte lönsamma. (Fama, 
1970)  
 
Enligt Brealey & Myers (1996) har begreppet effektiva marknader utvecklats från en 
studie som undersökte cykler i aktiekurserna. Undersökningen resulterade i random walk-
modellen, som säger att succesiva prisförändringar är oberoende. Det innebär att 
prisändringen dag ett är oberoende av prisändringen dag noll. Förändringar i aktiekurser 
kan alltså inte förutses, eftersom de följer en random walk.  
 
Det har gjorts ett stort antal empiriska tester för att undersöka om marknaden är svagt 
informationseffektiv. Syftet med dessa studier är att klargöra om det finns något beroende 
i aktiekurserna över tiden samt om placerare skulle kunna utnyttja dessa för att generera 
en överavkastning. 
 
När Claesson (1987) i en studie undersökte effektiviteten på Stockholms Fondbörs 
gjordes bland annat tester av den svaga formen. Filtertesten, vars innebörd förklaras 
nedan, visade vissa tecken på att den svenska aktiemarknaden var effektiv i den svaga 
formen. Autokorrelationstesten visade på svaga, positiva beroenden mellan på varandra 
följande aktieavkastningar. Dessa beroenden var dock för svaga för att marknads-
effektivitet i dess svaga form skulle kunna förkastas. 
 
Elton & Gruber (1991) förklarar att i ett filtertest förväntas aktiekursen hålla sig runt det 
”rätta” värdet så länge som ingen ny information erhålls av marknaden. Om aktiekursen 
avviker för mycket från detta värde kommer professionella placerare att uppmärksamma 
detta. De kommer att handla med aktien tills priset på nytt hamnar inom det ”rätta” 
värdet. Om däremot ny information når marknaden kommer ett nytt jämviktspris att 
uppstå. Då informationen är positiv kommer det att leda till ett nytt högre pris för aktien. 
Placerarna kommer att märka detta när priset överstiger ”rätta” värdet och det är signalen 
för att placerarna bör köpa aktien. Ett filtertest går alltså ut på att bestämma en regel för 
när man ska köpa respektive sälja. Ett exempel kan vara att köpa aktien när den stigit 
med fem procent från den lägsta nivån och sälja när den fallit med fem procent från sin 
tidigare högsta nivå.  
 
Att marknaden är svagt informationseffektiv anser Ross, Westerfield & Jaffe (1999) inte 
vara någon överraskning eftersom det är relativt lätt och billigt att söka mönster i tidigare 



REFERENSRAM 
 

 - 19 -

aktiepriser. Skulle det gå att hitta mönster i historiska kurser skulle investerare hitta dem 
och på så sätt eliminera chansen att göra vinster på dem.  
 

4.3 Halvstarka formen 
 
Fama (1970) anser att när den halvstarka formen av marknadseffektivitet råder innebär 
det att de nuvarande priserna på marknaden avspeglar all offentlig information. Brealey 
& Myers (1996) menar att denna information omfattar bland annat uttalanden om vinster 
och utdelningar, sammangåenden samt historiska aktiekurser. När marknaden är 
halvstarkt informationseffektiv kan en investerare inte göra vinster genom att analysera 
redan offentliggjord information. Fundamental analys är alltså inte lönsam eftersom 
priserna omedelbart avspeglar all offentligt känd information. 
 
Ross, Westerfield & Jaffe (1999) påstår att de omfattande empiriska studier som 
genomförts testar om marknaden omedelbart reagerar på den nya informationen och att 
det inte går att göra vinster som grundas på denna information. Den vanligaste metoden 
för att undersöka den halvstarka formen av marknadseffektivitet är en ”eventstudie”, det 
vill säga en händelsestudie. De Ridder (2002) förklarar att med denna metod undersöks 
skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen. För att 
kunna testa om det går att få en högre avkastning än den normala måste en modell för att 
bestämma den normala avkastningen användas. Sedan jämförs denna avkastning med den 
faktiska avkastningen. Slutsatserna gäller dock bara under förutsättningen att modellen 
för att beräkna den normala avkastningen är riktig. Marknadsmodellen eller 
marknadsindex är några exempel på hur den normala avkastningen kan bestämmas. 
(Claesson 1987) 
 
Eftersom det enda som kan påverka priset på en aktie är ny information, är 
avvikelseavkastningen samma sak som effekten av ny information. Formeln för 
avvikelseavkastningen på en effektiv marknad blir enligt Ross, Westerfield & Jaffe 
följande: 
 
Avvikelseavkastning = faktisk avkastning – normal avkastning 
 
Ross, Westerfield & Jaffe menar vidare att om marknaden är halvstarkt effektiv borde 
den inte reagera alls före informationstidpunkten, men omedelbart anpassa priset vid ny 
information och därefter fortsätta att handlas till det nya priset. 
 
Enligt Fama finns det omfattande händelsestudier som tyder på att marknaden är 
halvstarkt informationseffektiv, eftersom aktiepriserna i genomsnitt snabbt anpassar sig 
till ny information. Till exempel har studier genomförts som visar att oväntade 
förändringar i bolagens utdelningar generellt leder till att aktiepriserna förändras i samma 
riktning. 
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4.4 Starka formen 
 
Den starkaste formen av marknadseffektivitet innebär enligt Fama att alla existerande 
information, det vill säga både offentlig och icke offentlig information, reflekteras i 
aktiekursen. Om marknaden är starkt informationseffektiv borde inte insiders kunna göra 
övervinster.  
 
Claesson (1987) har i empiriska tester undersökt om det finns icke offentlig information 
som inte reflekteras i priserna. Vanligtvis studeras placerare som kan tänkas besitta sådan 
information för att se om de erhållit en överavkastning på sina placeringar. 
 
Elton & Gruber (1991) har i deras studie undersökt om insiders handlar till följd av privat 
information. Om insiders har specifik information kan man anta att de köper aktier i sitt 
eget bolag någon månad innan aktiekursen stiger och säljer några månader innan priset 
sjunker. Dessa studier kom fram till att insiders kan göra övervinster genom att använda 
sig av insiderinformation. Även Jaffe (1974) har gjort en studie som stöder tidigare 
undersökningar. I denna studie kom han fram till att insiders besitter specifik information. 
Däremot är det bara i vissa fall som insiders kan göra övervinster med hjälp av denna 
information. 
 

4.5 Anomalier 
 
Hypotesen om den effektiva marknaden verkar däremot inte alltid gälla. Avvikelser från 
hypotesen brukar kallas anomalier och ett flertal sådana har upptäckts enligt De Ridder 
(2002). Detta tyder på att det går att hitta under- respektive övervärderade aktier. Det är 
dock viktigt att klargöra om dessa anomalier ger en avkastning som är över det normala 
efter det att hänsyn tagits till transaktionskostnader. Om marknaden är effektiv ska 
avkastningen inte skilja sig åt mellan till exempel olika veckodagar. Trots att vissa studier 
tyder på att det finns återkommande mönster i avkastningar är det tveksamt om 
avkastningarna blir så höga att de täcker transaktionskostnaderna menar De Ridder. 
 
De Ridder har vidare funnit att den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen 
under 1939-1999 har varit högst under januari månad. Det är inget nytt fenomen, utan ett 
flertal studier visar på samma resultat. Detta brukar kallas januarieffekten och som 
förklaring till hur den kan uppstå nämner De Ridder att både institutioner och vanliga 
placerare gör betydande placeringar under början av januari. De Ridder har också 
studerat veckodagseffekten under samma period. Precis som flera andra studier tyder 
denna på att fredagar är den veckodag som har den högsta genomsnittliga avkastningen. 
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5 ASYMMETRISK INFORMATION  
 
I detta kapitel diskuteras hur asymmetrisk information påverkar kapitalmarknaden. 
Kapitlet inleds med en presentation av George Akerlofs grundläggande teori om 
asymmetrisk information. Framställningen fortsätter med ett exempel som diskuterar hur 
asymmetrisk information påverkar effektiviteten på kapitalmarknaden. Därefter avslutas 
kapitlet med en beskrivning av tidigare studier om sambandet mellan insiderhandel och 
börskursutveckling. 
 

5.1 Introduktion till asymmetrisk information 
 
Varför erbjuder försäkringsbolag försäkringstagare olika försäkringar med olika 
kombinationer av kompensations- och premiestorlekar? Varför väljer många att köpa 
begagnade bilar av bilhandlare istället för av privatpersoner, även om priset hos 
bilhandlare är högre? Varför delar företag ut utdelningar trots att dessa beskattas hårdare 
än kapitalvinster? Förklaringen är, enligt 2001 års Nobelpristagare, att vissa aktörer på 
marknaden har mer information än andra. Detta kallar pristagarna för asymmetrisk 
information. (www.nobel.se) 
 
De tre pristagarna är George Akerlof, Michael Spence och Joseph Stiglitz. De fick 
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2001 med 
motiveringen ”för deras analys av marknader med asymmetrisk information” 
 
Eftersom deras teorier fått stor uppmärksamhet och kan sägas vara grunden för det som 
kallas asymmetrisk information inleds den teoretiska framställningen med att presentera 
Akerlofs grundläggande teori.  
 

5.2 The Market for Lemons 
 
Akerlof lade 1970 grunden till vad som kom att bli ett flitigt diskuterat ämne inom 
nationalekonomin, nämligen asymmetrisk information. I sin artikel ”The Market for 
Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” förklarar Akerlof bland annat 
varför endast begagnade bilar med låg kvalitet kommer att säljas på en marknad som 
kännetecknas av asymmetrisk information. Akerlof menar vidare att då olika aktörer på 
marknaden har olika information om varorna som säljs kommer det inte vara lönsamt att 
sälja produkter med hög kvalitet. Kontentan blir att på marknader med asymmetrisk 
information kommer endast varor med låg kvalitet att säljas. För att förklara detta 
närmare används Akerlofs beskrivning av marknaden för begagnade bilar.  
 
Antag att det på en marknad för begagnade bilar finns två sorters bilar, de med hög 
kvalitet och de med låg kvalitet. Marknaden kännetecknas vidare av att säljarna på 
marknaden vet vilken kvalitet deras bil har. Köparna på marknaden vet däremot inte vilka 
bilar som håller hög respektive låg kvalitet. Vidare antas att efterfrågan på begagnade 

http://www.nobel.se
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bilar bestäms av variablerna pris och kvalitet. Värdet för en bil med hög kvalitet är enligt 
konsumenterna 200 000 kronor och värdet på en bil med låg kvalitet 100 000 kronor. 
 
Om hälften av bilarna på marknaden är av hög kvalitet och hälften är av låg kvalitet 
kommer köparna, eftersom de inte vet vilka bilar som håller vilken kvalitet, värdera alla 
bilar på marknaden till 150 000 kronor enligt formeln: 
 
½ × 200 000 + ½ × 100 000 = 150 000 
 
För att denna formel ska vara allmängiltig på marknaden krävs att konsumenterna är 
riskneutrala. Eftersom konsumenterna värderar bilar med hög kvalitet till ett lägre värde 
än vad säljarna gör (det vill säga 150 000 istället för 200 000) kommer säljarna av bilar 
med hög kvalitet dra sig bort från marknaden då de inte kan ta ut det pris de anser deras 
bilar vara värda. 
 
Kvar på marknaden finns nu endast bilar med låg kvalitet. Det genomsnittliga 
marknadspriset kommer nu att vara 100 000 kronor enligt formeln: 
 
0 × 200 000 + 1 × 100 000 = 100 000 
 
Slutsatsen blir att vid förekomsten av asymmetrisk information drivs varor med hög 
kvalitet bort från marknaden.  
 
Ovanstående diskussion om begagnade bilar är endast ett exempel på en marknad med 
asymmetrisk information. Samma resonemang går att applicera på många andra 
marknader enligt Akerlof. Försäkringsmarknaden och arbetsmarknaden är ytterligare 
exempel på marknader som kännetecknas av asymmetrisk information.  
 

5.3 Hur kan asymmetrin minskas? 
 
För att minska asymmetrin och göra det möjligt att sälja varor med hög kvalitet krävs att 
säljarna av dessa varor kan signalera ut deras högre kvalitet på ett trovärdigt sätt. 
Exempelvis kan säljaren lämna garantier på de varor som säljs. På så vis tar säljaren på 
sig ett ansvar för att varan håller hög kvalitet menar Carlton & Perloff (2000). Akerlof 
(1970) pekar på att andra sätt för att minska asymmetrin kan vara att bygga upp 
märkeskedjor med gott rykte. Genom att sälja produkter i affärer med samma namn kan 
trovärdigheten öka. Ett tredje, och sista exempel är att införa licenser för vissa typer av 
arbeten som kräver hög kvalitet, exempelvis för läkare och fastighetsmäklare. 
 

5.4 Hur asymmetrisk information påverkar kapitalmarknaden 
 
Myers och Majluf (1984) visar i sin artikel ”Corporate Financing and Investment 
Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have” att företagen inte 
alltid kommer att investera i lönsamma projekt. Agerandet grundar sig i att företags-
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ledningen och investerarna har olika information om företaget, det vill säga marknaden 
kännetecknas av asymmetrisk information. 
 
Myers och Majluf menar vidare att om perfekta marknadsförhållanden gäller kommer 
alla företag, enligt grundläggande finansiell teori, att investera i alla projekt med positivt 
nettonuvärde. Antagandet gäller om kapitalanskaffningen i företaget sker på ett 
marknadseffektivt sätt. Med marknadseffektivt menas att priser på lån och aktier är 
korrekta. Antag att så ej är fallet. Om företagsledningen har mer information än vad 
investerarna har kommer marknadseffektivitet inte att gälla. Även om företagen har 
projekt med positiva nettonuvärden kommer de i vissa fall inte investera om de måste 
emittera aktier för att genomföra projektet. Investeringar kommer inte att ske om 
emissionen sker till underpris och kostnaden på grund av detta överstiger nettonuvärdet 
för de gamla aktieägarna. Med gamla aktieägare menas här de som äger aktier före en 
eventuell nyemission. Ovanstående resonemang illustrerar Myers och Majluf i nedan-
stående exempel. 
 
Ett företag har en investeringsmöjlighet som kräver N kronor. Investeringen har ett 
nettonuvärde på y kronor. Om företaget inte investerar i projektet kommer företaget att 
vara värt x kronor. Företagsledningen antas även ha mer information om företaget än 
investerarna. Skillnaden mellan företagsledningens och investerarnas information är att 
företagsledningen vet vad x och y är. Investerarna kan däremot bara uppskatta värdena på 
x och y. 
 
Företaget tjänar y kronor på att emittera N kronor i aktier. Om emissionen är kostnadsfri 
och investerarna har samma information som företagsledningen skulle företaget emittera 
och investera i projektet. Det finns emellertid kostnader i samband med emission av 
aktier. Företagsledningen kan till exempel vara tvungen att emittera till ett värde som är 
lägre än vad företaget egentligen är värt. Om företagsledningen väljer att emittera aktier 
kan de göra det till marknadsvärdet, som här antas vara N kronor. Eftersom företags-
ledningen har mer information än investerarna vet de att aktierna egentligen är värda N’ 
kronor. 
 
Företagsledningen kan agera utifrån flera perspektiv, det vill säga gå olika investerare till 
mötes. Myers och Majluf antar att företaget väljer att agera utifrån de befintliga 
aktieägarnas bästa. Vidare antas de befintliga aktieägarna vara passiva, vilket innebär att 
de inte kommer att delta i en eventuell emission. De nya aktierna kommer med andra ord 
att ägas av en helt annan grupp investerare. Målet för företagsledningen blir alltså att 
maximera värdet för de befintliga ägarna. 
 
Som beskrivs ovan finns det en skillnad mellan vad aktierna emitteras till, ovan benämnt 
N, och vad de egentligen är värda, benämnt N’. Skillnaden mellan dessa två värden kallas 
∆N. ∆N beräknas som differensen mellan N och N’ 
 
∆N = N’ - N 
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Om ovanstående samband stämmer kommer företagsledningen endast emittera aktier så 
det är gynnsamt för de befintliga aktieägarna. De emitterar när: 
 
y ≥ ∆N 
 
Om företagsledningen har information som missgynnar för företaget kommer ∆N att vara 
negativt och företagsledningen kommer att emittera aktier. Då informationen är gynnsam 
för företaget kan det innebära att företagsledningen inte genomför lönsamma projekt. 
 

5.5 Hur kan asymmetrin på kapitalmarknaden minskas? 
 
Redogörelsen för kapitalmarknaden ovan kan liknas vid redogörelsen av Akelofs teori 
om ”Market for Lemons”. Hittills har redogjorts för hur marknaden fungerar då företagen 
inte kan minska asymmetrin genom att skicka signaler till marknaden. Det intressanta 
med teorin kring asymmetrisk information blir att den klassiska ekonomiska synen där 
marknaden anses som perfekt och där lagstiftaren ska involvera sig så lite som möjligt 
omkullkastas. Istället betonas betydelsen av regleringar för att utjämna asymmetrin. (Af 
Sandeberg, 2002)

 
  

 
Af Sandeberg menar vidare att regleringen kan ta sig tre olika former när det gäller det 
aktuella ämnet insiderhandel. Först och främst kan en informationsskyldighet införas för 
insiders för att den övriga marknaden skall kunna informeras om deras förändringar i 
innehav. För det andra kan man förbjuda insiders från att handla utifrån 
insiderinformation, genom ett handelsförbud, för att på så sätt skapa lika spelregler för 
alla aktörer på marknaden.

 
Den tredje och sista metoden är ett förbud mot otillåten 

kurspåverkan vilket är ett förbud mot att försöka skapa asymmetrisk information genom 
att vilseleda andra parter på marknaden. 
 

5.6 Tidigare studier 
 
I detta avsnitt redogörs för studier gjorda av främst amerikanska forskare om sambandet 
mellan insiderhandel och börskursutveckling. Syftet är att i analysen av vår undersökning 
diskutera hur väl resultaten stämmer överens med tidigare gjorda studier. 
 
Syftet med avsnittet är inte att exakt återge tillvägagångssätt och statistiska metoder av 
tidigare undersökningar. Avsnittet ämnar snarare ge läsaren en inblick i de övergripande 
tillvägagångssätten och resultaten av tidigare studier, och dessutom visa hur liknande 
undersökningar gått till samt hur andra liknande problem kan undersökas. 
 
De studier som presenteras här undersöker den starka formen av marknadseffektivitet. 
Undersökningar som studerar den semistarka och svaga formen av marknadseffektivitet 
utesluts sålunda 
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5.6.1 Insiderhandel och börskursutveckling 1975-1981  
 
1986 genomförde Seyhun en omfattande undersökning om sambandet mellan insider-
handel och börskurser. Seyhun undersökte insiderhandel i 769 slumpvis valda företag i 
USA under perioden 1975 till 1985. Antalet affärer som undersökningen omfattade var 
cirka 60000. 
 
Seyhun beräknade den förväntade avkastningen på aktierna genom att använda sig av 
marknadsmodellen. Avvikelseavkastningen beräknas sedan genom att från faktisk 
avkastning subtrahera förväntad avkastning.  
 
En förenkling som Seyhun gjorde i sin undersökning, och som flera andra forskare gjort, 
är att summera antalet köp- och säljaffärer av insiders under en månad. Om det är fler 
insiders som köper än säljer aktier får den månaden värdet ett. Om fler säljer än köper får 
den månaden värdet minus ett. Sista dagen med insiderhandel varje månad betraktas i 
Seyhuns undersökning som handelsdag. (Seyhun 1986) 
 
I sin undersökning fann Seyhun ett samband mellan insiderhandel med aktier och 
aktiekursens utveckling. Värt att notera utifrån undersökningen är att perioder före 
månader med fler sälj än köp affärer visade på en positiv avvikelseavkastning samtidigt 
som perioder före månader med fler köp än sälj affärer uppvisade negativ 
avvikelseavkastning. Enligt Seyhun tyder detta bland annat på att insiders väntar med att 
köpa aktier till dess att eventuell negativ information kommer marknaden till godo. (Ibid) 
 
 
5.6.2 Är informationen företagsspecifik eller marknadsbred? 
 
1988 genomförde Seyhun ytterligare en studie som undersökte informationsflödet i 
samband med insiderhandel. Seyhun menar att insiders i företag har information som kan 
baseras på företagsspecifika faktorer, men informationen kan även baseras på 
marknadsbred information. Med marknadsbred information menas här information som 
påverkar hela marknaden. Det kan till exempel röra sig om BNP-tillväxt, ränteläge och 
arbetslöshet. 
 
För en insider kan det vara svårt att skilja på företagsspecifik information och 
marknadsbred information. Om en insider exempelvis observerar att orderingången ökat 
avsevärt under den senaste månaden kan det vara svårt för denne att veta vad det beror 
på. Är det på grund av faktorer som bara har med det specifika företaget att göra eller är 
det marknadsbreda faktorer som ligger bakom den ökade orderingången. 
 
Vad som än orsakat den ökade orderingången kan insidern agera på aktiemarknaden 
genom att köpa aktier i det egna företaget. Oavsett vad ökningen beror på kommer det att 
leda till ett bättre kassaflöde vilket borde generera ett högre aktievärde. 
 
För att undersöka vilken typ av information som insiders agerar utifrån formulerade 
Seyhun en hypotes som sa att om insiders agerar på marknadsbred information kommer 
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marknadsindex visa på en överavkastning efter perioder då den aggregerade 
insiderhandeln varit positiv. Med aggregerad insiderhandel menas att insiderhandeln i 
alla företag i undersökningen summeras (varje köpaffär ges värdet ett, varje säljaffär ges 
värdet minus ett) Överavkastning definieras som marknadsindexets avkastning minus 
avkastning på 1-månads stasskuldväxel. (Seyhun, 1988) 
 
Seyhuns undersökning visar att det finns ett signifikant samband mellan aggregerad 
insiderhandel och överavkastning på marknadsindex på två månaders sikt. Det vill säga 
två månader efter en månad med positivt aggregerad insiderhandel visar marknadsindex 
en överavkastning. Det är emellertid endast på två månaders sikt som sambandet är 
signifikant. Undersökningen visar också på att större företag tenderar att agera utifrån 
marknadsbred information i större utsträckning än mindre företag.  
 
En mindre omfattande undersökning, även den genomförd av Seyhun behandlar 19 571 
företag. Studiens resultat tyder på att förklaringsvärdet, det vill säga hur mycket en 
variation i aktiekurserna som förklaras av insiderhandeln, ökar med tiden efter månader 
med positiv aggregerad insiderhandel. Det högsta förklaringsvärdet erhålls tolv månader 
efter händelsemånaden. Antalet månader som insiderhanden summeras över spelar även 
in på förklaringsvärdet. Undersökningen visar att ju längre tid som insiderhandeln 
summeras över ju högre blir förklaringsvärdet för framtida aktiekurser. (Seyhun, 1992)  
 
 
5.6.3 Insiderhandel på NASDAQ 
 
Lin och Howe (1990) har även de undersökt sambandet mellan insiderhandel och 
aktiekursens utveckling. De undersökte insiderhandeln bland företag noterade på 
NASDAQ-börsen mellan åren 1975 och 1983. 
 
Lin och Howe definierade köp- och säljmånader på ett något annorlunda sätt. En 
köpmånad definieras som en månad med minst tre köp av insiders och ingen försäljning. 
En säljmånad definieras som en månad med minst tre försäljningar och inget köp. 
Avikelseavkastningen på en aktie definieras som avkastningen på aktien minus 
avkastningen på ett index. (Ibid.) 
 
Resultaten påminner till stora delar om resultaten i Seyhuns undersökning från 1986. 
Även i detta fall finns stöd för att insiders köper aktier först efter det att eventuell negativ 
information nått marknaden. Samtidigt väntar de med att sälja till dess att positiv 
information nått marknaden. (Ibid.) 
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6 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN SAMT 
VÅR ARBETSHYPOTES. 

 
Detta kapitels syfte är att sammanfatta de tidigare teorikapitlen. Vi kommer också att 
presentera den arbetshypotes som vi kommer att undersöka. 
 

6.1 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

 Insiders benämns de personer som har insyn i ett företag genom till exempel 
anställning eller styrelseuppdrag. I insiderkretsen ingår också VD och vice VD, , 
revisorer, revisorssuppleanter, stora aktieägare och andra befattningshavare som 
har tillgång till kurspåverkande information. Dessutom omfattar insiderbegreppet 
make eller sambo och omyndiga barn till ovanstående samt bolag som insiders har 
väsentligt inflytande i.  

 
 En effektiv marknad är en marknad där aktiekurserna alltid fullständigt avspeglar 

all tillgänglig information. Att en marknad är informationseffektiv innebär att 
placerare på marknaden inte kan förvänta sig att göra övervinster på sina 
investeringar, eftersom all tillgänglig information avspeglas i aktiekurserna. I 
huvudsak finns tre typer av informationseffektivitet: svag, halvstark och stark. 

 
 Asymmetrisk information innebär att olika aktörer på en marknad har olika 

information om de produkter eller tjänster som säljs på marknaden. Förekomsten 
av asymmetrisk information på kapitalmarknaden kan innebära att marknaden inte 
fungerar effektivt. Det finns emellertid olika sätt varpå asymmetrin kan minskas, 
exempelvis genom utdelningar, återköp av aktier och insiderhandel med aktier. 

 

6.2 Vår arbetshypotes 
 

Utifrån den teoretiska genomgången har vi byggt upp en egen hypotes om hur sambandet 
mellan insynshandel och aktiekursutveckling ser ut. Denna arbetshypotes kommer att 
undersökas i empirikapitlet. Vår hypotes är att det finns ett positivt samband mellan 
insynshandel i ett företag och dess kursutveckling. 
 
Om vår arbetshypotes är sann kommer vi att kunna förkasta den starka formen av 
marknadseffektivitet. Anledningen till det är att insiders inte ska kunna göra övervinster 
om marknaden är starkt informationseffektiv. Det innebär också att det råder 
informatonssymmetri på kapitalmarknaden, och att denna asymmetri kan minskas genom 
att studera insynshandeln. 
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7 EMPIRI OCH ANALYS 
 
I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen presenteras och analyseras. De olika 
undersökningsperioderna, alltså 5, 21, 63 och 126 marknadsdagar presenteras var för 
sig. Varje periods resultat presenteras i en tabell som visar antal observationer och P-
värdet gör respektive företag. Tabellerna kommer att kompletteras med hjälp av vissa 
diagram. Efter det att respektive periods resultat analyserats kommer vi i det avslutande 
avsnittet analysera resultaten i stort. 
 

7.1 Undersökningsperiod 5 dagar 
 
Resultaten av regressionerna gjorda för sambandet mellan insiderhandel och 
avvikelseavkastning för 5 dagars perioden presenteras i nedanstående tabell. 
 
Företag Antal obs P-värde 
Assa 
Electrolux 
Ericsson 

14 
127 
91 

      0.4509 
      0.1700 
      0.0067*** 

Föreningssparbanken 
Gambro 
Getinge 

16 
26 
20 

      0.4483 
      0.9154 
      0.7743 

Industrivärden 
Investor 
Nordea 

20 
22 
20 

      0.0630* 
      0.4619 
      0.0822* 

OMX 
Sandvik 
SCA 

19 
34 
31 

      0.5671 
      0.9237 
      0.8506 

SEB 
Securitas 
SHB 

9 
24 
22 

      0.8807 
      0.4407 
      0.6376 

Skandia 
Skanska 
SKF 

33 
28 
10 

      0.2072 
      0.4158 
      0.4953 

SSAB 
Swedish Match 
TeliaSonera 

20 
44 
24 

      0.0695* 
      0.5878 
      0.6390 

Trelleborg 
Volvo 

50 
33 

      0.1820 
      0.8740 

 
* Signifikant på 90 procents nivå 
** Signifikant på 95 procents nivå 
*** Signifikant på 99 procents nivå 
 
Tabell 3: Resultat av regression mellan insiderhandel och avvikelseavkastningen för 5 marknads-
dagar 
 
Antalet observationer i tabellen ovan är antalet dagar med insiderhandel, det är alltså inte 
antalet insidertransaktioner som avses. 
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Av samma tabell framgår det att för fyra av företagen är sambandet mellan insiderhandel 
och avvikelseavkastning signifikant på 90 procents nivå. Två av dessa är emellertid 
negativt signifikanta, vilket inte stöder teorin om ett positivt samband, utan tvärtom. Av 
de positiva sambanden är ett av företagen signifikant på 99 procents nivå, nämligen 
Ericsson med ett p-värde på 0,0067. Detta visualiseras i nedanstående diagram.  
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Figur 1: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för Ericsson, 5 dagars perioden 
 
Insiderkoden i figurerna är värdet av varje dags insidertransaktioner. En insiders 
köptransaktion har värdet 1 och en säljtransaktion -1. Dagar då det förekommer flera 
transaktioner i samma aktie summeras köp- och säljtransaktionerna. Exempelvis får en 
dag med tre köpaffärer och en säljaffär insiderkoden 2. 
 
1 minus p-värdet är sannolikheten att sambandet inte är lika med noll, det vill säga att 
samband finns. Ett lågt p-värde innebär således att sambandet med hög sannolikhet 
existerar. För Ericsson som har ett p-värde på 0,0067 är det 99,33 procents sannolikhet att 
det finns ett samband mellan insiderhandeln i företaget och dess avvikelseavkastning för 
5 dagars perioden. Av figuren ovan är det även lätt att se sambandet mellan 
insiderhandeln och avvikelseavkastningen. Figur 2 visar sambandet mellan insider-
handeln och avvikelseavkastningen för Sandvik, vilket var det företag med högst p-värde 
under perioden. 
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Figur 2: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för Sandvik, 5 dagars perioden 
 
Sannolikheten att det finns ett samband mellan insiderhandeln i Sandvik och dess 
avvikelseavkastning är endast 7,63 procent då företaget hade ett p-värde på 0,9237. 
Diagrammet för Sandvik visar på ett betydligt svagare samband än för Ericsson. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att det inte tycks finnas något samband mellan 
insiderhandel och avvikelseavkastning på 5 marknadsdagars sikt. Endast två av de 
tjugotre gjorda regressionerna visade på ett signifikant positivt samband. 
 

7.2 Undersökningsperiod 21 dagar 
 
För regressionerna gjorda under 21 dagars perioden blev resultaten följande: 
 
Företag Antal obs P-värde 
Assa 
Electrolux 
Ericsson 

14 
127 
91 

      0.5309 
      0.0038*** 
      0.6977 

Föreningssparbanken 
Gambro 
Getinge 

16 
26 
20 

      0.3909 
      0.3690 
      0.6954 

Industrivärden 
Investor 
Nordea 

20 
22 
20 

      0.8862 
      0.2185 
      0.2877 

OMX 
Sandvik 
SCA 

19 
34 
31 

      0.7714 
      0.3946 
      0.5586 

SEB 
Securitas 
SHB 

9 
24 
22 

      0.5490 
      0.8037 
      0.6006 

Skandia 
Skanska 
SKF 

33 
28 
10 

      0.4500 
      0.7788 
      0.6861 

SSAB 20       0.6382 
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Swedish Match 
TeliaSonera 

44 
24 

      0.1829 
      0.8190 

Trelleborg 
Volvo 

50 
33 

      0.4865 
      0.9311 

 
* Signifikant på 90 procents nivå 
** Signifikant på 95 procents nivå 
*** Signifikant på 99 procents nivå 
 
Tabell 4: Resultat av regression mellan insiderhandel och avvikelseavkastningen för 21 marknads-
dagar 
 
Under denna period fanns det endast ett företag vars samband var signifikant på minst 90, 
95 och 99 procents nivå. Det företaget var Electrolux med ett p-värde på 0,0038. Detta 
samband visas i nedanstående figur. 
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Figur 3: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för Electrolux, 21 dagars 
perioden 
 
Då Electrolux har ett p-värde på 0,0038 är det 99,62 procents sannolikhet att det finns ett 
samband mellan insiderhandeln i företaget och dess avvikelseavkastning för 21 dagars 
perioden. Figur 4 visar sambandet mellan insiderhandeln och avvikelseavkastningen för 
Volvo som hade periodens högsta p-värde på 0,9311. Volvos höga p-värde innebär att 
sannolikheten att det finns ett samband mellan insiderhandeln i Volvo och dess 
avvikelseavkastning endast är 6,89 procent. 
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Figur 4: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för Volvo, 21 dagars perioden 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det liksom i perioden om 5 marknadsdagar inte 
tycks finnas något samband mellan insiderhandel och avvikelseavkastning på 21 
marknadsdagars sikt. I denna period visade endast en av de tjugotre gjorda regressionerna 
på ett signifikant positivt samband. 
 

7.3 Undersökningsperiod 63 dagar 
 
Resultaten för de beräkningar gjorda med avvikelseavkastningen på 63 marknadsdagar 
som beroende variabel visas nedan. 
 
Företag Antal obs P-värde 
Assa 
Electrolux 
Ericsson 

14 
127 
91 

      0.3794 
      0.0006*** 
      0.4732 

Föreningssparbanken 
Gambro 
Getinge 

16 
26 
20 

      0.1588 
      0.3991 
      0.7946 

Industrivärden 
Investor 
Nordea 

20 
22 
20 

      0.2850 
      0.0001*** 
      0.5643 

OMX 
Sandvik 
SCA 

19 
34 
31 

      0.5752 
      0.7228 
      0.7668 

SEB 
Securitas 
SHB 

9 
24 
22 

      0.9412 
      0.8616 
      0.1751 

Skandia 
Skanska 
SKF 

33 
28 
10 

      0.7890 
      0.0599* 
      0.3380 

SSAB 
Swedish Match 
TeliaSonera 

20 
44 
24 

      0.1886 
      0.3784 
      0.6865 
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Trelleborg 
Volvo 

50 
33 

      0.1639 
      0.6638 

 
* Signifikant på 90 procents nivå 
** Signifikant på 95 procents nivå 
*** Signifikant på 99 procents nivå 
 
Tabell 5: Resultat av regression mellan insiderhandel och avvikelseavkastningen för 63 marknads-
dagar 
 
Med 63 marknadsdagars avvikelseavkastning som beroende variabel är tre företags 
samband signifikanta på 90 procents nivå. Ett företag är även signifikant på 99 procents 
nivå, nämligen Investor med ett p-värde på 0,0001. Detta medför att sannolikheten för att 
sambandet existerar uppgår till 99,99 procent. Detta åskådliggörs i nedanstående figur. 
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Figur 5: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för Investor, 63 dagars perioden 
 
Periodens högsta p-värde hade SEB, p-värdet uppgick till 0,9412 vilket innebär att det 
endast finns 5.88 procents sannolikhet att det finns ett samband mellan insiderhandel och 
avvikelseavkastning i SEB. 
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Figur 6: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för SEB, 63 dagars perioden 
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Även om denna period uppvisade tre signifikanta samband och därmed haft flest hittills 
går det inte heller att finna något tydligt samband mellan insiderhandel och 
avvikelseavkastning på 63 marknadsdagars sikt.  
 

7.4 Undersökningsperiod 126 dagar 
 
Sista regressionerna som genomförts är mellan insiderhandel och avvikelseavkastning på 
126 marknadsdagars sikt. 
 
Företag Antal obs P-värde 
Assa 
Electrolux 
Ericsson 

14 
127 
91 

      0.8039 
      0.0006*** 
      0.7623 

Föreningssparbanken 
Gambro 
Getinge 

16 
26 
20 

      0.0464** 
      0.1023 
      0.2035 

Industrivärden 
Investor 
Nordea 

20 
22 
20 

      0.5045 
      0.0051*** 
      0.9688 

OMX 
Sandvik 
SCA 

19 
34 
31 

      0.5215 
      0.4192 
      0.7091 

SEB 
Securitas 
SHB 

9 
24 
22 

      0.3826 
      0.4335 
      0.1807 

Skandia 
Skanska 
SKF 

33 
28 
10 

      0.5579 
      0.5200 
      0.4041 

SSAB 
Swedish Match 
TeliaSonera 

20 
44 
24 

      0.1650 
      0.5021 
      0.7966 

Trelleborg 
Volvo 

50 
33 

      0.2594 
      0.7388 

 
* Signifikant på 90 procents nivå 
** Signifikant på 95 procents nivå 
*** Signifikant på 99 procents nivå 
 
Tabell 6: Resultat av regression mellan insiderhandel och avvikelseavkastningen för 126 marknads-
dagar 
 
Tre av företagen uppvisar ett samband som är signifikant på både 90 och 95 procents 
nivå, emellertid är ett av dessa negativt, nämligen Föreningssparbanken. De två positiva 
sambanden är även signifikant på 99 procents nivå där Electrolux upprepar bedriften från 
21 dagars perioden och återigen uppvisar det högsta p-värdet. Med ett p-värde på 0,0006 
är sannolikheten att ett samband mellan insiderhandel och avvikelseavkastning existerar 
99,94 procent. Detta går att se i figuren nedan. 
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Figur 7: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för SEB, 126 dagars perioden 
 
Föreningssparbanken var det företag som uppvisade ett signifikant negativt samband 
mellan insiderhandeln och avvikelseavkastningen. Detta innebär att aktiekursen faller 
mer än index efter det att insiders köpt aktier i det egna företaget. Hur detta ser ut 
åskådliggörs i nedanstående figur. 
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Figur 8: Sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning för Föreningssparbanken, 126 
dagars perioden 
 
Med 126 marknadsdagars avvikelseavkastning som beroende variabel är endast två 
företags samband signifikanta vilket gör att det inte heller i denna period går att finna 
något tydligt samband mellan insiderhandel och avvikelseavkastning. 
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7.5 Sammanfattande analys 
 
Vi kommer nu att analysera de övergripande resultaten av den empiriska undersökningen. 
Totalt antal företag i undersökning är 23. Från det empiriska materialet som presenteras i 
figur 9 går det skönja att sambandet mellan insiderhandel och avvikelseavkastning är 
mest påtagligt under perioderna där vi beräknat avvikelseavkastningen på 63 och 126 
marknadsdagars sikt. Det betyder att insiders mest framgångsrikt kan förutspå 
aktiekursutvecklingen på tre till sex månaders sikt. Anledningen till detta kan vi bara 
spekulera i. En logisk anlednings skulle kunna vara att den informationen som insiders 
har får de tre till sex månader innan den når marknaden. Om detta är sant skulle alltså 
sambandet vara tydligast på tre till sex månaders sikt. Ingen av de olika under-
sökningsperioderna uppvisar emellertid några signifikanta samband mellan insiderhandel 
och avvikelseavkastning och våran arbetshypotes att ett samband skulle finnas förkastas 
därmed. Det är även viktigt att påpeka att det är väldigt små skillnader mellan de olika 
perioderna.  
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Figur 9: Antal företag med positiva samband mellan insiderhandel och avvikelseavkastningen för de 
respektive perioderna 
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Figur 10: Antal företag med negativa samband mellan insiderhandel och avvikelseavkastningen för 
de respektive perioderna 
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I figur 10 presenteras undersökningens antal företag med signifikanta negativa samband. 
Vi anser att förekomsten av företag med negativa signifikanta samband stärker slutsatsen 
att det inte finns ett positivt samband mellan insiderhandel och avvikelseavkastning. 
Förekomsten av negativa samband kan diskuteras. En anledning skulle kunna vara att de 
flesta insidertransaktioner i dessa företag gjorts under samma period och att det därefter 
inträffat något oväntat negativt för företaget som gjort att kursen sjunkit. Det kan även 
bero på att insiders har tolkat informationen felaktigt. 
 
Det finns emellertid tecken på att positiva samband existerar för vissa företag. Av de 
företag som är med i undersökningen är fem företags samband signifikanta för någon 
tidsperiod, men dessa utgör en allt för liten del av det samlade utfallet. Resterande företag 
är alltså inte positivt signifikanta under någon period. Tabellen nedan presenterar antal 
positiva signifikanta samband på minst 90 procents nivå för respektive företag under alla 
fyra tidsperioder. 
 
Företag Frekvens Företag Frekvens
Assa 0 SEB 0 
Electrolux 3 Securitas 0 
Ericsson 1 SHB 0 
Föreningssparbanken 0 Skandia 0 
Gambro 0 Skanska 1 
Getinge 0 SKF 0 
Industrivärden 1 SSAB 0 
Investor 2 Swedish Match 0 
Nordea 0 TeliaSonera 0 
OMX 0 Trelleborg 0 
Sandvik 0 Volvo 0 
SCA 0    

 
Tabell 7: Antal positiva signifikanta samband för respektive företag, under alla tidsperioder 
 
Vår arbetshypotes om att det råder ett positivt samband mellan insiderhandel och 
aktiekursutveckling kan utifrån ovanstående redogörelse förkastas. Sammantaget är 
sambandet inte alls övertygande. 
 

7.6 Vår empiri i teoretisk belysning 
 
7.6.1 Asymmetrisk information 
 
I teorikapitel 5 redogjordes för hur marknader som karakteriseras av asymmetrisk 
information fungerar. Redogörelsen omfattade beskrivningar av Akerlofs teorier om 
marknaden för begagnade bilar. Akerlof visade med hjälp av ett exempel att kvalitén på 
de varor och tjänster som säljs på en marknad blir lägre om marknaden karakteriseras av 
asymmetrisk information. Den teoretiska framställningen innehöll även en beskrivning på 
varför kapitalmarknaden inte fungerar effektivt under asymmetrisk information. 
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Ett av målen med denna uppsats har varit att undersöka om det finns asymmetrisk 
information på den svenska aktiemarknaden. 
 
Då vi inte fann stöd för vår arbetshypotes så tyder detta på att aktiemarknaden inte 
karakteriseras av asymmetrisk information. 
 
7.6.2 Effektiva marknader 
 
En effektiv marknad är en marknad där aktiekurserna alltid reflekterar all tillgänglig 
information. Detta innebär att placerare på marknaden inte kan räkna med att göra 
övervinster på sina investeringar, eftersom det inte går att hitta under- eller övervärderade 
aktier. Prisförändringar sker endast då ny information om företaget blir känd och 
eftersom ny information inte kan förutses kan inte heller prisförändringar i aktie 
förutspås. Marknadseffektivitet går att dela in i tre olika former, nämligen svag, halvstark 
och stark form.  
 
Den starka formen innebär att aktiekursen avspeglar all information, både offentlig och 
icke offentlig. I vår studie blir det denna form av marknadseffektivitet vi undersöker. 
Teorin innebär att insiders inte kan göra övervinster eftersom priserna reflekterar all 
tillgänglig information. 
 
Vår undersökning tyder på att marknaden till stor del är starkt informationseffektiv 
eftersom det inte går att finna något statistiskt säkerhetstält resultat för att insiders med 
hjälp av sin information kan göra övervinster. 
 
7.6.3 Tidigare undersökningar inom området 
 
De tidigare undersökningarna vi nämnt i den teoretiska referensramen kommer fram till 
att avvikelseavkastningen för insiders tenderar att öka med tiden efter insynsaffären. 
Sambanden är dock inte klara, utan det är mer tendenser på att så är fallet. 
 
Även om de flesta insiders inte gör några övervinster finns det ändå vissa tendenser som 
liknar tidigare studier men de utgör en så liten del av vår undersökning att det inte går att 
dra några generella slutsatser. 
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8 SLUTSATSER 
 
Nedan presenterar vi de viktigaste slutsatserna vi kommit fram till med hjälp av det 
empiriska materialet. 
 

8.1 Slutsatser 
 

 63 dagars perioden är den tidsperiod som uppvisar mest signifikant samband. 3 av 
23 företag genererar överavkastning. 
 

 Statistiskt sett kan man inte dra några slutsatser av detta utfall 
 

 Hypotesen om ett positivt samband mellan insynshandel i ett företag och dess 
överavkastning måste därmed förkastas. 
 

 Eftersom det inte går att styrka hypotesen anser vi med utgångspunkt i vårt 
material att aktiemarknaden inte karaktäriseras av asymmetrisk information. 
 

 Detta innebär att det utifrån vårt resultat råder informationseffektivitet i den starka 
formen på den svenska aktiemarknaden. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
 
Ett tänkbart förslag till vidare forskning kan vara att undersöka vilken påverkan 
makroekonomiska effekter har på vår studie, hade utfallet blivit annorlunda om dessa 
beaktats? Ett annat uppslag till vidare forskning kan vara att titta närmare på om 
insiderlagstiftningen verkligen uppfyller sitt syfte. 
 
 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
 
Vetenskapliga artiklar 
 
Akelof, G. A. (1970) “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism” The Quarterly Journal of Economics, 
 
Fama, E. F. (1970) “Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work” 
The Journal of Finance, 
 
Jaffe, J. F. (1974). “Special Information and Insider Trading” Journal of Business, 
 
Johansson, A. (2000) “Marknadseffektivitet” Stock Magazine, Nr 7. 
 
Lin, J-C. & Howe, J. S. (1990) “Insider Trading in the OTC Market” The Journal of 
Finance, 
 
Myers, S. & Majluf, N. (1984) “Corporate Financing and Investment Decisions when 
Firms Have Information that Investors do not Have” Journal of Financial Economics, 
 
Seyhun, N. H. (1986) “Insiders Profit, Cost of Trading, and Market Efficiency” Journal 
of Financial Economics, 
 
Seyhun, N. H. (1988) “The Information Content of Aggregate Insider Trading” Journal 
of Business, 
 
Seyhun, N. H. (1992) “Why Does Aggregate Insider Trading Predict Future Stock 
Returns?” The Quarterly Journal of Economics, 
 
 
Litteratur 
 
Af Sandeberg, C. (2002). Maktmissbruk – Insiderbrott och kursmanipulation. Uppsala: 
Iustus.  
 
Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bell, J. (1987). Introduktion till forskningmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Brealey, R. A., & Myers, S. C. (1996). Principles of Corporate Finance. USA: McGraw-
Hill Companies. 
 
Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2000). Modern Industrial Organisation. USA: Addison 
Wesley Longman. 
 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

Dahmström, K. (2000). Från datainsamling till rapport. Lund: Studentlitteratur.  
 
De Ridder, A. (2002). Effektiv kapitalförvaltning. Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Elton, E. J., & Gruber, M. J. (1991). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 
USA: John Wiley & Sons. 
 
Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap – om metodoliska och andra 
vägval vid samhällsvetenskaplig kanskapsbildning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Kohler, H. (1994). Statistics for Business and Economics. USA: HarperCollins. 
 
Ohlson, L. (1995). Börjes Burk: bli en börsvinnare med teknisk analys. Stockholm: 
Stockwords.  
 
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (1999). Corporate Finance. USA: 
McGraw-Hill Companies. 
 
Svenning, C. (1999). Metodboken. Lund: Lorentz förlag. 
 
 
Avhandlingar och rapporter 
 
Claesson, K. (1987) ”Effektiviteten på Stockholms fondbörs” Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI), Stockholm. 
 
Frii, J. (1998) ”Kriminaliseringen av insiderhandeln”  Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet, Lund.  
 
 
Offentligt tryck 
 
Ds 2000:4 
 
Lag 2000:1086 
 
Lag 2000:1087 
 
Prop. 1999/2000:109 
 
 
 
 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

Övriga källor 
 
Edman, M. (1998) ”Kvartalsrapporterna sätter standarden”, Veckans Affärer, Nr. 40 
 
http://www.afv.se 
 
http://www.fi.se 
 
http://www.nobel.se 
 
http://www.stockholmsborsen.se 
 
 

http://www.afv.se
http://www.fi.se
http://www.nobel.se
http://www.stockholmsborsen.se


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


