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Sammanfattning 
Titel:  Uppdagande av barnarbete, hur påverkas aktiekursen? – En fall-

studie. 

Datum:  2009-01-14 

Ämne:  Kandidatuppsats, Företagsekonomi C. 15 högskolepoäng. 

Författare:  Asmar Ghaderi Azar, Mattias Tuvelid. 

Handledare:  Curt Scheutz 

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att redogöra för huruvida aktiekur-

sen påverkas då ett företag utnyttjar barnarbete. Vidare vill vi ock-

så visa vad som kan förklara denna påverkan, att kunna tolka och 

förstå de eventuella sambanden, för att sedan kunna ge en djupare 

förklaring. 

Metod: Undersökningen är en eventstudie, empirin består dels av sekun-

därdata samt primärdata i form av enkäter. 

Teori: Huvudteorierna är Effektiva Marknads Hypotesen (EMH) samt 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

Empiri: Data är insamlad från tre företag som använt sig av barnarbete, 

historiska aktievärden är hämtade från stockholmsbörsen. Kvalitat 

data är också hämtad i form av enkäter. 

Resultat:  

• Det finns många faktorer som påverkar aktiekurserna, till 

exempel oetiskt handlande, påverkan är dock inte speciellt 

stor. 

• Det är svårt att direkt härleda det oetiska handlandets på-

verkan på aktiekursen. Oetiskt handlande påverkar företa-

gets kunder mer än företagets aktieägare. 

• Oetiska handlande medför ekonomiska konsekvenser. När 

kunder får en negativ uppfattning angående företaget och 

handlar mindre så sjunker dess omsättning och eventuell 

vinst, detta kan påverka aktiekursen negativt i längden då 

aktieägarna förväntar sig avkastning. 
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Title: Discovery of child labour, how is the stock affected? – A case 

study. 

Date:  2009-01-14 

Subject:  Bachelor thesis, Business economics C. 15 ECTS. 

Authors:  Asmar Ghaderi Azar, Mattias Tuvelid. 

Advisor:  Curt Scheutz 

Purpose: The purpose of this paper is to describe how a companies stock is 

affected when child labour is discovered. Also we want to be able 

to explain the effect and understand the connections so we might 

be able to give a more essential explanation. 

Method: The study is an event study; the empiric is partly secondary data 

and partly primary data, which includes a questionnaire. 

Theory: The two main theories are Efficient Market Hypothesis (EMH) and 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

Empirics: The data is collected from three companies who have been using 

child labour; historical stock values are collected from Stockholm 

stock market. Quantitative data was also gathered by a question-

naire. 

Result:  

• There are many factors that are affecting the stock prices, 

such as unethical behavior, the impact is not that large 

though. 

• It is difficult to derive the unethical act to the stock price. 

Unethical behavior affects the company's customers more 

than the company's stockholders. 

• Unethical behavior has economic consequences. When cus-

tomers gets a negative view on the company and stops buy-

ing their products the turnover and profit potential drops, 

this could affect the share price negatively in the long run 

when the shareholders expect returns. 
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1 Inledning 

Den 5 september 2008 publicerade di.se att Tele2:s dotterbolag Optimal Telecom har sagt upp  

avtalet med sin leverantör, Sweden2. Förklarningen för detta är det avslöjats att Sweden2 an-

ställt 14-åringar för att jobba som telefonförsäljare åt Optimal Telecom. Skandalen avslöjades 

av en reporter på Realtid.se. Reporter upptäcker att de minderåriga försäljarna varken hade 

fasta löner eller kollektivavtal. 

Den 25 november 2007 skrev svenska dagbladet om det svenska klädföretaget H&M. De an-

vänder bomull som plockats av barn i Uzbekistan. Detta trots att H&M tydligt tar ställning 

mot barnarbete. Underleverantörer till H&M i Bangladesh köper bomullen. 

Katarina Kempe, presskontakt på H&M säger att detta som har händ är oacceptabelt, hon på-

står att ”Vi inte accepterar barnarbete hos våra leverantörer, men vi vill självklart inte heller 

att det ska förekomma i någon annan del av förädlingskedjan. Men det är svårt att ställa krav 

på någon som du inte har någon relation med. När våra leverantörer köper tyg innehåller den 

ofta bomull från hela världen” (Barnarbete bakom H & M- plagg) . 

Den 29 oktober 2007 är det Gap som anklagas för barnarbete efter ett reportage i brittiska The 

Observer. Gap är en amerikansk klädkedja som brukar pekas ut som en av H&M:s största 

konkurrenter. (Missförhållandena i modebranschen) 

Enligt statistiken idag finns det ca 220 miljoner barn mellan 5 och 17 år gamla i världen som 

tvingas arbeta. Skadligt arbete utförs av 126 miljoner barn, vilket ger en siffra på vart 12: e 

barn. 8,4 miljoner barn är slavar som utsätts för prostitution, skuldslaveri eller rekryteras som 

barnsoldater. 70 % av barnarbetarna arbetar inom jordbruket, som hembiträden, gruvarbetare, 

fiskare, mattknytare, i fabriker, i restauranger, eller på gatorna som tiggare. Eftersom dessa 

barn inte registreras vid födseln så "finns" de inte. Barn säljs till fabriks ägare av fattiga för-

äldrar mot en liten summa pengar eller mot ett beviljandet lån. De blir utnyttjade på olika sätt 

och lever under fruktansvärda förhållanden. 

Barnarbetare har fördelar för många arbetsgivare, både direkt och indirekt. De utnyttjar barn 

och deras arbetskraft för att tvinga ner de vuxnas löner. Barn kräver inte lika hög lön som 

vuxna och är dessutom mer undergivna och fogliga. 
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De flesta barnarbetare finns i Asien, Afrika och Latinamerika. Det är lätt att tro att barnarbete 

är ett problem som endast finns i utvecklingsländerna, men det förekommer även i västvärl-

den. Exempelvis i USA är det 5 miljoner barn i åldern 12 till 17 som jobbar. 700 000 av dem 

jobbar ”svart”. I Italien arbetar ungefär 90 000 barn mellan 8 och 14 års ålder. Det finns även 

12-åringar i Portugal som tvingas till hårt arbete inom byggbranschen. (Fakta om barnarbete) 

1.1 Definition av undersökningsproblemet  

Det finns många faktorer som påverkar aktiekurserna. Aktiekurser stiger eller sjunker beroen-

de på bolagens årsresultat, konjunkturer, tillgången på råmaterial och energi, förändringar 

inom bolagsbranschen (till exempel priserna) samt aktiemarknadens allmänna utvecklings-

trend, detta är några faktorer som påverkar aktiekurserna. 

Aktiekurser återspeglas enligt finansieringsteori av all viktig information, såväl fakta som 

rykten, även förändringarna i konsumtions- och produktionspriser samt sysselsättningssiffror 

är viktiga riktningsvisare för den ekonomiska utvecklingen. Under en uppgång anger mätarna 

om ekonomin växer för snabbt, inflationen ökar när det uppstår brist på arbetskraft, och en 

ökning i produktionskapacitet höjer i allmänhet löner och priser. (Vad påverkar aktiekurserna) 

Många möjligheter för företag medförs i samband med globalisering, men företagen ställs 

även inför nya svårigheter. Större valmöjligheter ges till företagen för att växa fram och kunna 

förlägga sina produktioner i nya marknader. Globalisering däremot ställer väsentliga krav på 

företag, för att kunna konkurrera med andra företag tas hänsyn till de allmänna reglarna inom 

ekonomivärlden.  Ett viktigt fenomen som debatteras ofta inom ekonomi världen är etik, men 

det är inte alltid företagen använder sig av metoder som är etiskt och moraliskt försvarbara, 

detta har orsakat stora skandaler de senaste decennierna. Skandalerna har varit i form av redo-

visningsskandaler, miljömässiga skandaler och andra oetiska skandaler såsom brott mot de 

mänskliga rättigheterna, exempelvis utnyttjas det barn för industriellt arbete. 

Att skandaler har kunnat inträffa och nått de proportioner de har gjort kan delvis förklaras av 

ofullständig insyn i företagen och brister i bolagsstyrningen. Styrelsen och den högsta led-

ningen har ansvar för företagets affärsutveckling, vision och etik. (Rosell, 2005, s. 24) 

Oavsett företagsledningars syn på huruvida etiskt handlande är lönsamt eller inte så anser 

forskarna att det finns en koppling mellan oetiskt handlande och värdet på företagets aktier. 

(Roa & Hamilton 1996) 
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En tidigare kvantitativ examensuppsats från Handelshögskolan i Stockholm (Eriksson & 

Fernström 2001) har undersökt huruvida svenska börsnoterade bolag påverkas av uppmärk-

sammade oetiska handlingar, mätt i förändringar i börsvärdet. Deras slutsats är att marknaden 

reagerar negativt när en oetisk handling offentliggörs, aktiekursen tycks falla med genomsnitt 

cirka fem procent den dagen då nyheten publiceras och kursfallet tros vara bestående. Förfat-

tarna har även utrett möjliga orsaker till förändringen och kommit fram till att en kombination 

av ekonomiska och etiska faktorer förstärker kursfallet. ( Eriksson, G. & Fernström, S. 2001) 

Att utnyttja barnarbete inom industrin för att kunna vinna konkurrensfördelar på marknaden 

är ett tydligt exempel på en konflikt mellan världshandels tillväxt och de mänskliga rättighe-

terna. Barnarbetet för tankarna tillbaka till den industriella revolutionens barndom, och det 

fördöms allmänt i industriländerna. I de fattigaste asiatiska länderna är däremot inställningen 

mindre avvisande, även bland fackliga ledare. (Departementsserien 1 998:34 ds 1998 34 s401 

Sveriges riksdag) 

Sådana diskussioner väcker tankar hos författarna, hur fungerar det igentligen med etik och 

moral inom ekonomivärlden. Hur ser konsumenterna på detta och vad är konsekvenserna av 

oetiskt handlande. Konsumenternas intresse är bra och säkra produkter i ett bolag, om konsu-

menten är missnöjd med företagens etiska behandlingar kan det visa sig genom att dem slutar 

stödja företaget, till exempel igenom att bojkotta deras varor. Det finns många intressenter i 

ett bolag, till exempel leverantörer, anställda och aktieägare, dessa har stor betydelse för före-

taget, oetiskt handlande av bolaget ger dåligt rykte och i slutändan är det bolaget som förlorar. 

 

1.2 Frågeställningen  

 

1. Vilka faktorer påverkar aktiekursen? 

2. Vad är sambandet mellan barnarbete och aktiekurser? 

3. Vad är företagsetik?  
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1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att redogöra för huruvida aktiekursen påverkas då ett företag 

utnyttjar barnarbete. Vidare vill vi också visa vad som kan förklara denna påverkan, att kunna 

tolka och förstå de eventuella sambanden, för att sedan kunna ge en djupare förklaring. 

1.4 Ordlista 

Händelseperiod: Även kallat Events Windows. Ett Events Windows är tidsintervallen kring 

den valda händelsen som forskaren väljer att studera.  

CSR: Corporate Social Responsibility. 

Etik: Etik kan definieras som en uppsättning moraliska principer och värderingar som påver-

kar beteendet. 

EMH: Effektiva marknadshypotesen, även kallad Efficient Market Hypothesis. 

Aktie: En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. 
 

Undersökningen är en eventstudie, empirin består dels av sekundärdata samt primärdata i 

form av enkäter. 
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2      Metod 

2.1 Urval 

En relevant population i den här studien är börsnoterade företag som är noterade vid Sock-

holmsbörsen. Detta eftersom vi enbart är intresserade av de bolag som (1) är noterade på 

Stockholmsbörsen samt (2) har använt sig av barnarbete. I vår studie har vi bara tagit med de 

bolag som uppfyller de båda ovan nämnda kriterierna. Dessa företag hittades efter en 

genomsökning av olika webbsidor på Internet. Det har gjorts en tidsbegränsning i studien, 

författarna kommer att undersöka fenomenet mellan år 2005-2008.  

2.2   Val av metod 

 2.2.1 Eventstudie 

Uppsatsen grundas på en eventstudie. Eventstudien undersöker effektiviteten av marknaden 

och hur snabbt aktiepriset påverkas av ny information. Offentliggörning av ny information 

medför en tydlig reaktion på priset på aktier. Med hjälp av eventstudie kan man bestämma 

vilken typ av information som reflekteras i aktiepriset och huruvida denna reflektion är bra 

eller dålig. (Modern portfolio theory and investment analysis, sixth edition, John Wiley & 

Sons, Inc, s. 423) 

MacKinlay påstår att genom att använda aktiepriser som observeras under en kort period, kan 

man mäta ekonomiska effekten av de observerade händelserna. Inom flera områden kan man 

använda eventstudier, bland annat för forskning inom finansiering och redovisning, detta kan 

tillämpas på flera olika nivåer (MacKinlay, 1997, s.13). 
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2.2.2  Kvantitativ och kvalitativ metod 
Uppsatsens syfte är att se hur oetiskt handlande påverkar företags aktiekurs. Författarna är 

intresserade av aktörernas tankar kring relationen mellan företagens aktiekurs och oetiskt 

handlande. 

Kvantitativa undersökningar kan ske genom insamling av till exempel enkäter med stängda 

svarsalternativ, dessa kan analyseras genom räkning och mätning. Syftet med en sådan under-

sökning är oftast att åstadkomma statistiskt generaliserbar kunskap (Liber AB, Malmö, 2006 

s. 35). Metoden som kommer att användas här är kvantitativ, där empirin har samlats in via 

litteratur, offentliga myndigheters databaser, samt aktiekurser från olika företag. Enkätfrågor-

na besvaras av de vanliga personer, allmänheten. Författarna kommer använda flera metoder 

för att samla in data, enkäter, statistik från Stockholms börsen samt information från berörda 

företags hemsidor, detta är nödväntigt för att få en så bra bild som möjligt av verkligheten. 

 2.2.3  Forsknings ansats 

Uppsatsen har en deduktiv ansats. Redan befintliga teorier inom finansiering ligger till grund 

för att tolka empirin. Teorin avgör insamlingen av information, hur denna information skall 

tolkas samt hur resultatet skall relateras till den befintliga teorin.  

2.3 Datainsamlings metod 
Studien bygger på genomgång av offentliga dokument, relevant litteratur och enkäter. Insam-

lingen av materialen gjordes genom sökningar i elektroniska databaser som OMX, olika myn-

digheters databaser, affärsdatabas, google och andra sökmotorer som innehåller tidigare 

forskning. Författarna tittar på olika litteraturer som kan vara relevant för uppsatsen. 
 

2.4  Motiv för val av metod 

Data som presenteras här är en kvantitativ insamling som förstärkas och kompletteras med 

utförda enkäter. Den här undersökningen är tvärsnittundersökning, där undersökningen 
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genomförs under en tidpunkt och kan ge information om variationernas skillnad. Variablerna 

kan graderas på kvotnivå.  

2.5  Utformning av enkät  

Enkäten utformades efter att författarna satt sig in i existerande fakta om företagen som har 

barnarbete i sina fabriker eller hos sina leverantörer. Den arbetades fram genom att enkla frå-

gor utformades som fångade in den nödvändiga informationen. Frågorna formulerades så att 

de inte skulle vara tvetydiga och att de bara skulle innehålla ”en fråga i varje fråga”. Frågorna 

var lätt formulerade så att alla kunde svara. Författarna använde sig av ett bekvämlighetsurval. 

2.6  Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att undersökningen utförs på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt. Be-

greppet syftar till att se om resultatet av en undersökning blir densamma om den upprepas ett 

antal gånger. Blir resultatet densamma vid upprepning av samma metod innebär det att den 

har en hög tillförlitlighet. Validitet står för i vilken omfattning forskningsdata och metoder för 

att samla in data anses vara korrekta, exakta och träffsäkra (Denscombe, 2000 s. 283). 

Det empiriska materialet kommer att bestå av enkäter, samt en genomgång av företagenas 

speciella policy när det gäller att hantera oetiska handlingar. Uppsatsens generaliserbarhet kan 

däremot diskuteras, för att författarna kommer att titta på aktiekursens förändring inom en 

bestämd tidsintervall. Vidare kommer författarnas egna bedömningar ligga som grund till de 

slutsatser de når fram till när de besvarar syftet. Bedömningarna gör författaren utifrån den 

referensram de bygger upp, samt genom den insamlade informationen. Skulle någon annan 

göra om denna studie är det därmed inte säkert att resultatet skulle vara detsamma. 

2.7  Kritisk granskning av metoden  

Nackdelen med att mäta aktiemarknadens reaktioner på barnarbete är att de valda företagens 

aktiekursförändringar kan påverkas av andra faktorer exempelvis allmänna ekonomiska kriser 

som drabbar hela branscher. Detta kan ge en brus till undersökningen.       
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3     Teori 

 

Teorierna som används i den här uppsatsen är hämtade från området finansiering. Teoristudie 

leder fram till det informationsbehov som föreligger för att kunna besvara uppsatsens fråge-

ställningar. 

3.1 Efficient market hypothesis 

 

Den ideala marknaden är en marknad där priserna på en aktie alltid återspeglar informationen 

som finns tillgänglig. En marknad där priset alltid återspeglar all känd information kallas ”ef-

fektiv”. 

Man kan dela upp mängden information tillgänglig i tre nivåer, ”svag effektivitet”, ”halvstark 

effektivitet” samt ”stark effektivitet”(Fama 1970, s.383). 

Fama bygger sin teori runt tre antaganden för en effektiv marknad: 

• Det finns inga transaktionskostnader. 

• All tillgänglig information är alltid tillgänglig för all på marknaden, gratis. 

• Alla aktörer på marknaden anser att informationens innebörd till rådande aktiepris är 

den samma.  

Om dessa tre kriterier uppfylls så har man en aktiemarknad där priserna fullt ut reflekterar all 

känd information. Även om inte alla dessa kriterier uppfylls så kan marknaden ändå vara ef-

fektiv, t.ex. om köpare tar hänsyn till all tillgänglig information, även om informationen är 

något bristfällig. Dock så skulle marknaden bli ineffektiv om någon eller några köpare alltid 

gjorde bättre affärer än vad informationen och aktiens pris föreslog (Fama 1970, s. 387-388). 

Svag effektivitet: Aktiepriset reflekterar all historisk information. Man kan inte göra någon 

vinst genom att analysera den historiska informationen då aktiens värde redan är rätt värderad. 

Vid denna marknadseffektivitet så kommer avkastningen på aktier baseras på ”random walk 

hypothesis”, dvs. aktieutvecklingen är slumpmässig (Fama, 1970 s. 383, 388).   
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Halvstark effektivitet: Aktiepriset reflekterar både all historisk information samt även all of-

fentlig information, så som t.ex. års resultat och aktiedelning.  Så fort ny information blir till-

gänglig så kommer marknaden att justera priset. Endast med tillgång av insider information så 

är det möjligt att få riskfri avkastning på aktierna (Fama, 1970 s. 383, 388).  

 Stark effektivitet: I denna marknadsform så återspeglar aktiepriset alltid all information, även 

så kallad insider information. Marknaden kommer att korrigera aktiepriserna innan någon 

aktör hinner göra vinst på informationen (Fama, 1970 s. 383, 388).   

3.2 Corporate Social Responsibility  

CSR har ingen officiell definition utan kan betyda olika saker för olika företag, men EU:s 

definition av CSR är: 

“Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässig 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver.”                        

( www.wiki.envicard.se )     

CSR kan delas in i tre kategorier, företagets miljömässiga ansvarstagande, företagets etniska 

ansvarstagande samt företagets sociala ansvarstagand. (sv.wikipedia.org) 

Författarna kommer att fokusera på företagets etniska ansvarstagande då det är mest relevant 

för studien. ( www.regeringen.se )  

 

Mänskliga rättigheter: 

1 Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättig-

heter inom den sfär som de kan påverka. 

2 Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättighe-

ter. 

 

Arbetsvillkor: 

1 Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effecti-

ve") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar. 

2 Avskaffande av alla former av tvångsarbete. 

3 Faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete. 

4 Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning 
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Korruption: 

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 

Etniskt ansvarstagande eller affärsetik med ett annat ord handlar om att hur företaget gör affä-

rer, att man ställer krav på underleverantörer bland annat. Att leverantören inte använder sig 

av framställningsmetoder som kan vara farlig för de anställda, att de anställdas arbetstider inte 

är omänskliga osv. ( http://sv.wikipedia.org/wiki/CSR )  

Hur företag uppfattas av allmänheten och konsumenterna är idag väldigt viktigt och genom 

CSR så kan de visa detta och förstärka sin image och varumärkets trovärdighet.    

(http://www.cifs.dk) 

3.3  Etik 

Etik handlar om hur vi tänker och hur vi handlar, om de normer och värderingar som påverkar 

våra handlingar och om vilken människosyn vi har. Etiken är de värderingar och moraliska 

principer som påverkar människans beteende. Etik bygger på värderingar. Med värdering kan 

vi mena både själva handlingen att värdera något - men också omdömen, åsikter och uppfatt-

ningar om vad som är rätt, fel, bra eller gott (Carroll & Buchholz 2003). 

I vardagsspråket används etik och moral som en synonym term. Etik är läran om moralen, 

eller människan reflektion över sin moral. En människas etik kan jämföras men en inre röst 

som talar om vad som är rätt och orätt. (Collste 1996) 

Företagsetik är en etik för den samlade verksamheten i företaget, vilken alla anställda ska 

kunna följa i oavsett yrkesroll. Den kan bestå av regler och normer som beskriver hur de an-

ställda ska uppträda i olika situationer. Reglerna kan vara negativa dvs. formulerade som för-

bud och avståndstagande eller positiva dvs. som plikter och skyldigheter. Företagsetik ska 

kunna omsättas i konkreta ställningstaganden, t.ex. När det gäller bemötan-

de, informationsbehandling, representation, osv. Detta tillämpningsarbete måste ske kontinu-

erligt och man behöver regelbundet se över normer och regler när omständigheterna föränd-

ras. I ett företag kan etiken handla om fel/rätt eller bra/dålig beteende.  

Etnisk beteende kan vara uppträdande av principer, normer och standarder av handling som 

speglas i samhället. (Treviño & Nelson1999, s. 15) 
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4     Egen undersökning 

En sammanfattad bakgrundsbeskrivning av respektive företag som ska undersökas följer ned-

an. Detta för att läsaren ska få en historisk inblick på företaget samt en beskrivning på deras 

aktiekurs värde i dagsläget. Informationen kommer i stora delar hämtas från webbsidan av 

respektive företag, samt Stockholmbörsen. 

4.1 Sekundärdata 

4.1.1  H & M 
H&M grundades i Västerås, Sverige, 1947 av Erling Persson. Idag finns det omkring 1700 

butiker världen över som säljer kläder och kosmetik. H&M finns i 33 länder och har 68 000 

anställda. H&M äger inga fabriker utan köper istället in sina varor från cirka 800 fristående 

leverantörer i främst Asien och Europa. Målsättningen är att växa kontrollerat och med bibe-

hållen lönsamhet. Omsättningen inklusive moms har ökat med 73 % och resultatet per aktie 

med 139 % de senaste fem åren. Expansionen har finansierats helt med egna medel. H&M:s 

affärsidé är att erbjuda sina kunder mode och kvalitet till bästa pris. H&M påstår att de tar 

ansvaret för hållbarheten inom deras verksamheter.  

 

Barnarbete i H & M 

 
Den 25 november 2007 skrev svenska dagbladet att H&M använder bomull i sina produkter 

som plockats av barn i Uzbekistan. 
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    4.1.2  Tele 2 

Tele2 grundades 1992 och har sitt huvudkontor i Kista. Tele2 AB äger ett flertal olika bolag, 

varav Tele2 Sverige AB är ett. Tele2 Sverige AB bedriver verksamhet inom fast- och mobilte-

lefoni, Internet, kabel-tv och datatjänster. Tele2 som har över 24 miljoner kunder i elva län-

der, en omsättning på 43,4 miljarder kronor och 5285 anställda. 

 

Barnarbete i Tele 2 

 
2008-09-05 skrev Realtid.se om Optimal Telecom skandalen, att bolaget använde sig av min-

deråriga för att jobba som telefonsäljare. Optimal Telecom är ett dotterbolag till Tele2. 

4.1.3  Sony Ericsson 
 

Sony Ericsson Mobile Communications grundades 2001 som ett 50/50 joint venture mellan 

Ericsson och Sony Corporation. Under 2007 hade Sony Ericsson över 100 miljoner sålda mo-

biltelefoner, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med året innan. Företaget tog mark-

nadsandelar genom att öka försäljningen av modeller inom det lägre prissegmentet på till-

växtmarknader som Latinamerika och Östeuropa. Sony Ericsson hade nästan 13 miljarder 

Euro i försäljning och 1578 miljoner Euro i resultat före skatt i slutet av år 2007. 

 

Barnarbete i Sony Ericsson 

 
Den fjärde juli 2008 publicerade Swed Watch, Fair Trade Center och Svenska Kyrkan en rap-

port där de berättar om det befintliga barnarbetet, ca 50000 barn i åldrarna 8-18 arbetar i gru-

vor i Kongo-Kinshasa. De får bryta kobolt, en metall som används i batterier. Sådana batterier 

används i mobiltelefoner, mp-3 spelare och datorer. Batterierna i sin tur köps in av kända fö-

retag så som Nokia och Sony Ericsson. 
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4.1.4  Företagens reaktion och försvar mot barnarbete 

4.1.4.1  H & M 
 

CSR är ett viktigt ämne för företaget enligt H & M. De uppger CSR – rapporter för varje år 

som ska följas. Där redogör de för årets viktigaste händelser inom miljö och socialt ansvar 

och beskriver hur de tar ansvar för människor och miljö i anslutning till tillverkningen av sina 

varor. Om barnarbete skriver de att det förekommer sällan, trots att media uppmärksammar 

vissa fall. Västvärlden accepterar inte barnarbete, trots detta har det upptäckts ett fåtal barn i 

åldrarna 12-14 år under deras inspektioner. De påstår att detta bara har hänt bara på grund av 

slarviga anställningsrutiner men när de upptäcker sådant försöker de att hitta den bästa lös-

ningen och åtgärda problemet enligt företagets policy. Åtgärderna börjar ofta med att de kon-

taktar barnens familj för att meddela dem om detta. Därefter erbjuder de barnen någon lämp-

ning utbildning tills de kommer upp i den lagliga åldern för arbete i landet, barnen blir betalda 

under utbildnings perioden. Inga barn avskedas från fabrikerna utan uppföljning för att då kan 

det finnas risk för att de hamnar i ett tyngre och farligare arbete eller i värsta fall prostitution. 

Underleverantörer som använder barnarbete får en varning från H&M vid första tillfället, 

skulle de upptäcka barnarbete hos samma leverantör flera gånger, avslutas samarbetet med 

leverantören för gott. (www.hm.com) 

4.1.4.2  Tele2 
 

Pernilla Oldmark som är presschef på Tele2 säger att både Tele2 och Optimal Telecom har 

hårda regler för hur anställningsavtal ska se ut. "Jag kan bara beklaga att något sådant här 

kunde hända. Så fort det här blev känt så kontaktades vi av Optimal Telecom. Vi ska nu till-

sammans se till att något sådant här inte händer igen", säger hon. 

Den 2008-12-01 skriver CSR i Praktiken.se om tele2, i artikeln står att efter en global under-

sökning som årligen görs av organisationen FTSE så togs Tele2 bort från deras lista. 

FTSE4Good-indexet är en index som inkluderar alla företag som är bra i att ta ansvar i sam-

hället. Enligt FTSE så är orsaken till att Tele2 åkte ut från listan att de inte lever upp till de 

kriterier indexet satt upp. Exempelvis när det gäller den interna uppföljningen för att säker-

ställa att de anställda har rätt att organisera sig och att mutor inte förekommer. (csriprakti-

ken.se) 
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4.1.4.3  Sony Ericsson 
 

Ericssons fyra principer om hållbarhet 

1 Säkerställa framtida lönsamhet i en miljömedveten värld. 

2 Förbättra vårt inflytande över levnads- och arbetsvillkoren för alla dem som är inblandade 
i tillverkningen av våra produkter. 

3 Göra ett positivt intryck på dem som använder våra produkter. 

4 Förbättra våra produkters och aktiviteters inverkan på miljön. 
 

När det gäller etiken påstår Ericsson att de all verksamhet utförs på ett socialt ansvarstagande 

sätt. Företaget har en kod för socialt ansvarstagande. Koden hjälper personalen att fatta alla 

beslut som dagligen måste fattas i arbetet på ett etiskt korrekt sätt.  

I koden ingår 

2 Att personalen ska ha en trygg arbetsplats. 

3 Att respektera grundläggande mänskliga rättigheter. 

4 Att tillämpa sunda etiska principer i all affärsverksamhet. 

Direktleverantörer för Sony Ericsson ska försäkra sig om att miljö- och CSR-kraven uppfylls i 

praktiken. (www.sonyericsson.com) 

Henry Stenson, Ericssons informationsdirektör beklagar sig angående barnarbetes skandalen 

som uppdagades i Kongo-Kinshasa. Han säger att sådana missförhållanden kan inträffa på 

grund av brist på interna kontroller. Sony Ericsson tar åtgärder genom att avbryta samarbetet 

med de leverantörer, samt påbörja en genomgång av samtliga leverantörer i regionen där det 

finns risk för missförhållanden. (www.telekomidag.com) 
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4.2 Analys av aktierna 

Författarna har granskat aktiens värde i ett fem dagars fönster efter att barnarbete uppdagades 

i media, man har använt sig av ett så pass kort event fönster för att se hur den direkta påver-

kan har varit efter att det uppdagades. För säkerhetsskull så har författarna tagit med aktiens 

värde fem dagar innan det uppdagades för att se så att aktievärdet inte har ändrats orimligt 

mycket under perioden av undersökningen.  

 

* = Alla stängningskurser är räknade i svenska kronor. 

** = Procentuell förändring avser den procentuella skillnaden i aktiens värde jämte dagen 

innan media skrev om att dem använt sig av barnarbete i något led av produktionen. 

 

Hennes & Mauritz – Barnarbete uppdagades 2007-11-25 

 

Datum Stängningskurs* Procentuell förändring** 

2007-11-19 385 -3,39% 

2007-11-23 398,50 100% 

2007-11-26 393 -1,38% 

2007-11-27 392 -1,63% 

2007-11-28 398 -0,13% 

2007-11-03 395,50 -0,75% 

 

 

Figur 1 
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Analys av H&M: 

 

Kursen vid stängning dagen innan media uppmärksammade barnarbete var 398,50 SEK, da-

gen efter så sjönk aktiens värde till 393,00 SEK, dvs. en minskning med 1,38 %. Om man 

tittar på ett lite längre perspektiv (5 dagar) så har aktien endast sjunkigt med 0,75 % jämte 

dagen innan barnarbetet uppdagades. 

 

 

Tele2 – Barnarbete uppdagades 2008-09-05 

 

Tabell 2. 

 

 

 

Figur 2 

 

 

 

 

 

 

Datum Stängningskurs* Procentuell förändring** 

2008-08-29 99,50 -3,16% 

2008-09-04 102,75 100% 

2008-09-05 99,50 -3,16% 

2008-09-08 101,50 -1,22% 

2008-09-09 101,50 -1,22% 

2008-09-12 103,00 +0,24% 
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Analys av Tele2: 

 

Dagen då barnarbetet uppdagades så sjönk aktien med 3,75 SEK, eller 3,16 %, dagarna efter 

det så gick aktien upp lite och efter 5 dagar så var aktien värd mer än innan skandalen, 103,00 

SEK, den hade stigit med 0,24 %. 

 

 

Ericsson – Barnarbete uppdagades 2008-07-04 

 

Tabell 3. 

Datum Stängningskurs* Procentuell förändring** 

2008-06-27 60,80 -4,70% 

2008-07-03 63,80 100% 

2008-07-04 63,80 0% 

2008-07-07 64,70 +1,41% 

2008-07-08 63,60 -0,31% 

2008-07-11 64,40 +0,94% 

 

 

Figur 3. 

 

Figur 3 
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Analys av Ericsson: 

 

Aktiekursen ändrades inte alls från dagen innan barnarbetet uppdagades, dagarna efter det så 

steg faktiskt aktiekursen och 5 dagar efter så var aktien värd mer än innan media rapporterade 

om barnarbete, aktiekursen var då 64,40 SEK, en ökning med 0,94 %. 

 

 

Analys: 

 

Av dessa tre företag att döma så är den negativa effekten av uppdagande av barnarbete inte 

nämnvärd. Två av de tre företagen har faktiskt ett ökat aktievärde efter fem dagar. Resultaten 

kan tyckas något förvånande och författarna har ett par olika teorier om detta, antingen så 

råder det en svag effektivitet på marknaden och aktiekursen bestäms av random walk hy-

pothesis, eller så är det så att aktieägarna inte lägger speciellt stor vikt vid etisk CSR. 

Att aktieägarna inte lägger speciellt mycket vikt på etisk CSR stämmer bra överens om resul-

taten av enkätundersökningen som gjordes. 

 

 

 

4.3  Primärdata 

4.3.1  Enkäter 
Enkätundersökning om barnarbete 

 

Författarna frågade 60 stycken personer, 30 män och 30 kvinnor. Man frågade inte de besva-

rande om deras ålder, utan man valde it personer med ett ”vuxet” utseende, dvs. personer som 

såg ut att vara minst 25 till 30 år. Enkäten delades ut i Skärholmencentrum den 17:e december 

2008. Denna undersökning utfördes för att författarna ville se hur allmänheten ser på företag 

som använt sig av barnarbete. 

Man använde sig att ett bekvämlighetsurval. 
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1. Är du                      Man   30 st. 

                 Kvinna  30 st. 

2. Känner du till något svenskt företag som avslöjats med att utnyttja barnarbete? 

 

Ja     53 st. 

Nej     7 st. 

 

 Känner du till något svenskt företag som 
avslöjats med att utnyttja barnarbete?

53
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Figur 4 

Resultat, fråga 2: 

 

På denna fråga så hade majoriteten av dem tillfrågade kännedom om barnarbete som upp-

dagats inom något svenskt företag, hela 88 % kände till något företag som avslöjats med det-

ta. 

 

3. Har du någon gång undvikit att handla från ett företag som använt sig av barnarbete? 

 

Ja    13 st. 

Nej  47 st. 
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Har du någon gång undvikit att handla från ett 
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Figur 5 

 
Resultat, fråga 3: 

 

Det är relativt få som har undvikit att handla av ett företag som använt sig av barnarbete, 

endast dryga 21 % av de tillfrågade har gjort det. 

 

4. Kan du tänka dig att köpa aktier i ett företag som använt sig av barnarbete? 

 

Ja    18 st. 

Nej     42 st. 
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Kan du tänka dig att köpa aktier i ett företag 
som använt sig av barnarbete?
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Figur 6 

Resultat, fråga 4: 

 

Hela 30 % av de tillfrågade kan tänka sig att köpa aktier i ett företag som använt sig av barn-

arbete. Författarna tycker att detta var ett förvånansvärt högt antal. 

 

5. Äger du aktier i något företag som använt sig av barnarbete? 

 

Ja   4  st. 

Nej  19 st. 

Vet ej   37 st. 
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Äger du aktier i något företag som använt sig 
av barnarbete?
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Figur 7 

 

 

Resultat, fråga 5: 

Endast 7 % av de tillfrågade visste att dem äger aktier i ett företag som använt sig av barnar-

bete, hela 62 % visste inte om de äger aktier i ett sådant företag. 

Att en så stor andel av dem tillfrågade inte visste hur deras aktier var placerade, eller inte 

visste om företagen de har aktier i använt sig av barnarbete kan tyckas lite märkligt. 

 

6. Har du någon gång sålt aktier i ett företag på grund av att dem använt sig av barnarbete? 

 

Ja    3 st. 

Nej     57 st. 
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 Har du någon gång sålt aktier i ett företag på 
grund av att dem använt sig av barnarbete?
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Figur 8 

Resultat, fråga 6:  

En stor majoritet har aldrig sålt aktier i ett företag på grund av att de använt sig av barnarbe-

te, endast 5 % har gjort det. 

 

Analys av enkäten: 

Kännedom om företag som använt sig av barnarbete är stor bland de tillfrågade (88 %), men perso-

ner som agerat på grund av detta, genom att antingen sälja av aktierna eller genom att bojkotta före-

tagets tjänster/produkter, är relativt små (5 % respektive 21 %). 

De tillfrågade verkade inte heller speciellt insatta hur deras aktier var placerade, majoriteten (62 %) 

visste inte ifall de hade aktier i företag som använt sig av barnarbete.  

 

Slutsats av enkäten: 

Slutsatser som man kan dra av dessa resultat är att allmänheten har en relativt stor kännedom om 

barnarbete, och till viss mån vilka företag som använt sig av det, men att man inte är speciellt villig 

att göra någonting åt saken.  I slutet så verkar etisk CSR inte vara allt för viktigt för allmänheten. Vad 

detta beror kan diskuteras, men en orsak som kan tyckas rimlig är att många blivit avtrubbade av allt 

som rapporterats i media och att folk inte orkar engagera sig. 
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4.3.2 Analys 
 

I följande kapitel analyseras resultaten från eventstudien över barnarbetes påverkan på ak-

tiekursen 2007 och 2008. Resultaten kopplas då samman med den information som framkom 

under genomgång av företagens samhällspolicy, enkäterna och även fakta från tidigare 

forskning. 

 

Investerare och kunder värdesätter inte bara avkastningar i ett företag, de värderar även etiken 

i viss mån, dock inte i den utsträckning som författarna trodde, detta framkom när man stude-

rade enkäten.  

De flesta företag som vill attrahera mer investerare och kunder grundar företaget på en speci-

ell policy vilket baseras på kundernas etik kring vilket ansvar de anser att företagen ska ta. 

Effektiva marknadshypotesen hävdar att det finns tre olika nivåer av effektiviteten inom 

marknaden, svaga, halv starka och starka. Fama säger att i den svaga marknaden aktiepriset 

reflekterar all historisk information. Man kan inte göra någon vinst genom att analysera den 

historiska informationen då aktiens värde redan är rätt värderad. Aktieutvecklingen är då 

slumpmässig, den följer en så kallad random walk. I den starka marknadsformen återspeglar 

aktiepriset alltid all information, även så kallad insider information. Marknaden kommer att 

korrigera aktiepriserna innan någon aktör hinner göra vinst på informationen (Fama, 1970 s. 

383, 388).    

Samtliga företag som ingår i studien beklagar sig över de oetiska skandaler som har sket inom 

deras företag, och alla försöker att förklara sig på något sätt. De hänvisar hela tiden till sina 

CSR - rapporter och handlingar i stället att svara direkt på frågorna som ställs om de olika 

skandaler som har sket.  

Runsten berättar i sin bok att ett långsiktigt förtroende förefaller viktigare för ledningen än att 

slå marknadens förväntningar för innevarande period. Relationen mellan ledningen och inve-

sterare är en viktig faktor som avgör för hur aktiekursen påverkas. (Runsten, M. 2004) 

Om företaget inte agerar ansvarsfullt för sina handlingar, kan förtroendet sjunka, vilket kan 

leda till att varumärket försämras med minskad försäljning som resultat. Enighet Brytting 

(2005) och Wood (1991) det är kritiskt för företaget att upprätthålla intressenternas förvänt-

ningar för att kunna leva vidare, i slutändan kan detta exempelvis leda till svikande kunder. 

Omvärldens förtroende är en kritisk faktor för hög finansiell prestation. Ett tydligt tappat för-

troende kan medföra ekonomiska konsekvenser som påverkar försäljningen. 
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Vid en medial belysning av oetiskt handlande, företagets kommunikation och agerande har 

stort betydelse, snabb och tidig information är avgörande. Kommunikationen ska ske på ett 

trovärdigt sätt för att företaget kunna inge förtroende när det uppstår en krissituation.  

(Hedquist 2002) 

Otillräckligt krishanteringen, dålig kommunikation och brist på förtroende skapar en osäker-

het kring företaget. Har företaget dessutom en historia av att inte ha agerat ansvarsfullt blir 

den upplevda osäkerheten ännu större. Upprepade oetiskt handlande orsakar ännu mer osä-

kerhet runt företaget. Den osäkerhet som framkommer runt företaget bekräftar att marknaden 

inte kan ses som effektiv. (Regester, M. & Larkin, J. (2002). 

Även etiska skandaler i viss mån orsakar osäkerhet kring företaget så skall skandalernas bety-

delse inte överdrivas, enkäten samt analysen av aktiekursen som författarna gjorde visar ef-

fekten inte var speciellt stor. Det verkar som att som att mängden mediautrymme skandalerna 

fått inte reflekteras i aktiekursen på ett rimligt sätt, vad detta beror på kan författarna bara 

spekulera i, om det beror på att berörda personer inte bryr sig, att de är avtrubbade, att de inte 

läser dessa nyheter osv. 

Det kan också tänkas att man är relativt anonym på aktiemarkanden och därför inte behöver 

utstå någon speciell kritik personligen för att man äger eller köper aktier i dessa företag. Man 

skulle kunna tänka att sig att om ett stort investor bolag så som Investor AB skulle börja köpa 

aktier i ett bolag som nyligen avslöjats med barnarbete så skulle medias uppmärksamhet bli 

större och därmed leda till mer negativa effekter. 

 

 

 

 

 

  



 - 33 -  

 33

4.4 Slutsatser 

I och med denna studie kan författarna dra följande slutsatser: 

• Det finns många faktorer som påverkar aktiekurserna. Oetiska 

handlande, hur ledningen hanterar och agerar vid krisfallen, fö-

retagets informationshantering, kundens förväntningar och in-

ställning till företaget. Påverkan är dock inte speciellt stor. 

• Aktiekursen kan påverkas till viss del av oetiska handlande. 

Detta händer på kort och lång sikt. Företaget försöker öka sin 

förmåga att attrahera kunder/investerare genom att ta fram oli-

ka metoder, nämna sin policy och visa sina CSR-rapporter, 

med detta får kunder en positiv bild av företaget. Detta påver-

kar hur kunder förhåller sig till företaget, i och med att kunden 

har stor roll när det gäller aktiekurserna, dock blir det svårt att 

direkt härleda det oetiska handlandets påverkan på aktiekursen. 

Oetiskt handlande påverkar företagets kunder mer än företagets 

aktieägare. 

• Globalisering ger stora möjligheter för företagen, därmed höjs 

kraven på att företagen ska ta hänsyn och främja social- och 

etisk-CSR. Investerare och främst kunder förväntar sig att före-

tagen ska använda etisk riktiga metoder i deras företagspolicy. 

Oetiska handlande medför ekonomiska konsekvenser. När 

kunder får en negativ uppfattning angående företaget och 

handlar mindre så sjunker dess omsättning och eventuell vinst, 

detta kan påverka aktiekursen negativt i längden då aktieägarna 

förväntar sig avkastning. 

Företag använder sig av olika riktlinjer, policys och principer för att öka företagets 

trovärdighet, med blandat resultat. 
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5 Avslutande diskussion 

1.4  Kritisk granskning 

Studien skulle ha kunnat ge ett bättre resultat i med kombination med några intervjuer med 

nyckelpersoner i de utvalda företagen. Ingen av de ansvariga inom företagen ville ta emot oss, 

antingen hade de ”inte tid” eller ”var de på semester”. Författarnas bedömning av detta är att 

det utvalda ämnet kunde vara för känslig för de företagen, på grund av detta fick författarna 

hämta information och vissa uppgifter från företagens hemsidor, informationen på berörda 

företags hemsidor är med största sannolikhet subjektiv och därmed något missvisande. 

De antaganden som har gjorts i analysen har naturligtvis lett till att resultatet är mindre säkert. 

Antagandena var nödvändiga för att författaren skulle kunna dra några slutsatser. 

1.4 Implikation 

En implikation som uppstod var det att antal företaget som ingick i studien var få och tidsin-

tervallen var något kort. Med tanke på uppsatsens ämne så är det förståligt att vissa företag 

ogärna vill svara på frågor som kan hota deras rykte, detta begränsade urvalet. Flera företag 

som använt sig av barnarbete var inte registrerade på stockholmsbörsen, ett par exempel på 

detta IKEA och Coca-Cola drycker Sverige AB. Vi anser inte heller att enkäten är representa-

tiv för hela sveriges befolkning, men på grund av tidsbrist så gjordes ett bekvämlighetsurval.  
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5.3  Rekommendationer  

Rekommendationer för fortsatta studier,  

det kan vara intressant om man kunde undersöka oetiska skandaler, särskilt skandaler med 

barnarbete för företag i andra europiska länder. När det gäller asiatiska länder, finns det en hel 

del undersökningar. 

En annan rekommendation till fortsatt forskning är att undersöka oetiska skandaler i olika 

företag och jämföra deras hållbarhet. 

Efter som att författarna har arbetat om etiska skandaler så skulle det också vara intressant om 

man gjorde en undersökning angående miljöskandaler efter som att miljöfrågor är så pass ak-

tuella nu. 
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Enkätundersökning om barnarbete 

 

Är du                  Man    

                 Kvinna   

Känner du till något svenskt företag som avslöjats med att utnyttja barnarbete? 

 

Ja     

Nej     

 

Har du någon gång undvikit att handla från ett företag som använt sig av barnarbete? 

 

Ja     

Nej   

 

Kan du tänka dig att köpa aktier i ett företag som använt sig av barnarbete? 

 

Ja   

Nej     

 

Äger du aktier i något företag som använt sig av barnarbete? 

 

Ja    

Nej   

Vet ej    

 

Har du någon gång sålt aktier i ett företag på grund av att dem använt sig av barnarbete? 

 

Ja   

Nej      

 

 

Tack för din medverkan! 


